รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
วันที่ 24 พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
.........................................
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1
นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
ภิญ
สมบูรณ์ชัย
2
นายกิตติกร
ศรีใหญ่
รองประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ กิตติกร
ศรีใหญ่
3
นายทองคา
สุยะใหญ่
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
ทองคา
สุยะใหญ่
4
นายสุทัศน์
สุยะใหญ่
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สุทัศน์
สุยะใหญ่
5
นางผ่องจิต
ปัญโญใหญ่
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
ผ่องจิต
ปัญโญใหญ่
6
นายบุญสม
แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
บุญสม
แสงสุขศิริ
7
นายอภิสิทธิ์
อภิวงค์งาม
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
อภิสิทธิ์
อภิวงค์งาม
8
นายพินิจ
ไชยมุข
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
พินิจ
ไชยมุข
9
นางนงนุช
เทพวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
นงนุช
เทพวงค์
10 นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สุเมธี
ใจยาใหญ่
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1
นายวรชาติ
ศรีไม้
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
วรชาติ
ศรีไม้
2
นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
ปริญญา
ขาววัฒน์
3
นายชิษณุพงศ์ ปินไชย
รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
ชิษณุพงศ์ ปินไชย
4
นายประกรณ์ ขันพนัส
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ ประกรณ์
ขันพนัส
5
นายวรเทพ
คาใจ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ วรเทพ
คาใจ
6
นายสุรินทร์
ทาเกิด
ปลัดเทศบาลตาบลบ้านธิ
สุรินทร์
ทาเกิด
7
ส.ต.อ.สมบัติ ยะอุโมงค์
หัวหน้าสานักปลัด
สมบัติ
ยะอุโมงค์
8
นางสินารัตน์ ท้าวอุ่นเรือน
ผู้อานวยการกองคลัง
สินารัตน์
ท้าวอุ่นเรือน
9
นายกิตติศักดิ์ ปุ๊ดภาษี
ผู้อานวยการกองช่าง
กิตติศักดิ์
ปุ๊ดภาษี
10 นางณิชาภา สันป่าแก้ว
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
ณิชาภา
สันป่าแก้ว
11 ส.อ.สุขเกษม คาอ้วน
ผู้อานวยการกองสวัสดิการฯ
สุขเกษม
คาอ้วน
12 นายอภิชาติ
อุดเจริญ
นายช่างไฟฟ้า
อภิชาติ
อุดเจริญ
13 นายปรีชา
ทองเงิน
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาฯ
ปรีชา
ทองเงิน
14 น.ส.พัทธ์สุดา ปาระมี
นิติกรฯ
พัทธ์สุดา
ปาระมี
15 นางศรีวรรณ ปัญโญใหญ่
เจ้าพนักงานธุรการ
ศรีวรรณ
ปัญโญใหญ่
-นายสุเมธี ใจยาใหญ่ เลขานุการสภาฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียน
เชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมในโอกาสต่อไป
ผู้มาประชุม
จานวน ๑0 คน
ผู้ลาประชุม
จานวน
- คน
ผู้ขาดประชุม
จานวน
- คน
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน
15 คน
รวมผู้เข้าประชุม จานวน
25 คน

-2ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวต่อที่ประชุม บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ ได้มา
ประชุมพร้อมกันแล้ว และได้ตรวจสอบแล้วครบองค์ประชุม (มีผู้มาประชุม 10 คน) ตามพ.ร.บ.เทศบาลฯ พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ดังนั้นกระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2559 และขอดาเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เชิญร่วมไปส่งนายอาเภอบ้านธิ นายวิวัฒน์ จันทร์
โอภาส โอนย้ายไปอยู่อาเภอลี้

นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-ขออนุญาตสอบถามประธานสภาฯ ว่าทุกครั้งมีการประชุมสภาฯ ได้ทาหนังสือเชิญ
หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ เพราะเวลาล่วงเลยมานานแล้วยังไม่เห็น
ท่านใดมาเข้าร่วมประชุมเลย
สมบูรณ์ชัย -การประชุมสภาฯ ทุกครั้งได้ทาหนังสือเชิญหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

นายภิญ
ประธานสภาฯ
นางนงนุช
เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-เจ้าหน้าที่น่าจะมาเข้าประชุมให้ตรงเวลา ไม่ใช่ให้สมาชิกสภาฯ ต้องมารอคงไม่ เหมาะสม
ฝากผู้บริหารด้วยการประชุมครั้งต่อไปขอให้เข้าตรงเวลา

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจาปี พ.ศ. 2559 วันที่ 26 สิงหาคม 2559

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ

-ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ร่วม
กันตรวจรายงานการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 1 กันยายน ๒๕๕9 เพื่อตรวจราย
งานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี
พ.ศ. 2559 วันที่ 26 สิงหาคม ๒๕๕9 และคณะกรรมการได้มีมติเป็นเอกฉันท์
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ จึงนาเสนอสภาเทศบาลเพื่อ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาฯ ต่อไป

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย -สอบถามที่ประชุมว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความหรือไม่
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
-ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
นายภิญ
สมบูรณ์ชัย -ขอมติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3

-3ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจัดหาที่ดินเพื่อดาเนินการตามโครงการ
ก่อสร้างโรงผลิตน้าประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 บ้านสันต้นค่า ขนาดพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1 ไร่ ในวงเงินไม่เกิน 400,000 บาท

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย -เชิญผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุม
ประธานสภาฯ
นายปริญญา ขาววัฒน์ -ด้วยในปีงบประมาณ 2560 เทศบาลตาบลบ้านธิ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
รองนายกเทศมนตรี
กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น จานวน 1,364,000 บาท เพื่อดาเนินการก่อสร้างโรงผลิต
น้าประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 บ้านสันต้นค่า และเมื่อวันที่ 14 กันยายน
2559 อาเภอบ้านธิได้แจ้งว่ากรมส่งเสริมฯ ได้ให้แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหา
พัสดุ เพื่อจะได้ดาเนินการการก่อสร้างให้แล้วเสร็จทันในปีงบประมาณ 2560
เดิมเทศบาลตาบลบ้านธิมีพื้นที่ที่สามารถรองรับโครงการก่อสร้างโรงผลิตน้าประปาฯ แต่
ระหว่างขอรับงบประมาณเทศบาลตาบลบ้านธิ ได้ดาเนินการก่อสร้างห้องน้าและทาการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ไปบางส่วน เพื่อให้มีความสะดวกสบายแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
จึงทาให้มีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการก่อสร้างฯ ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวมีความจาเป็นที่จะ
ต้องใช้พื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้าสาหรับอุปโภคบริโภคและ
ระบบประปาที่มีคุณภาพให้กับประชาชนตาบลบ้านธิ ตามแผนงานเทศบาลตาบลบ้านธิ ยังมี
ความจาเป็นที่จะต้องขยายงานระบบประปาที่เต็มรูปแบบเพิ่มขีดความสามารถของระบบ
ประปาให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพให้มากยิ่งขึ้น เช่นระบบการตกตะกอน ระบบตาก และ

ระบบบาบัดน้าเสียในอนาคต ทั้งนี้จึงมีความจาเป็นต้องจัดหาพื้นที่เพื่อก่อสร้างโดยเร่งด่วน
เนื่องจากเทศบาลตาบลบ้านธิ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อดาเนินการไว้ ดังนั้นเพื่อให้การ
ดาเนินงานตามโครงการก่อสร้างโรงผลิตน้าประปาฯ ตามแบบแปลนและพื้นที่ใช้สอยตาม
ระบบประปาที่เต็มรูปแบบ จึงจาเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่รองรับทั้งระบบไม่น้อยกว่าจานวน
1 ไร่ เพื่อให้โครงการฯ ดังกล่าวข้างต้นบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขออนุมัติจัดซื้อที่ดินเฉพาะ
แห่งที่มีความจาเป็นต้องใช้ และขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจานวน 400,000 บาท
เพื่อจัดซื้อที่ดินเพื่อดาเนินการตามโครงการก่อสร้างโรงผลิตน้าประปา แบบผิวดินขนาด
ใหญ่ หมู่ 12 จึงเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาตามระเบียบฯ ต่อไป
นายภิญ
สมบูรณ์ชัย -เชิญปลัดเทศบาลชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
ประธานสภาฯ
นายสุรินทร์ ทาเกิด
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน ฯ พ.ศ.
ปลัดเทศบาล
2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยว
กับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครอง

-4ส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฏหมายกาหนด
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว
(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไปหากไม่ดาเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กาหนดในการจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจาและกรณี
ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คานึงถึงฐานะการคลังและ
เสถียรภาพในระยะยาว
-จึงนาเรียนต่อสภาฯ เพื่อประกอบการพิจารณา

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย -สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม เชิญสอบถามครับ
ประธานสภาฯ
นายบุญสม แสงสุขศิริ
-เห็นด้วยและยินดีที่ผู้บริหารมีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน แต่
สมาชิกสภาฯ เขต 2
กระบวนการไม่ค่อยถูกต้องนัก บันทึกข้อความ ซึ่งเป็นเอกสารของทางราชการมีรอยลบ
เขียนไม่ชัดเจน เช่น เดิมได้เขียนเป็นหมู่ 15 บ้านสันต้นค่า แล้วมาลบแล้วเขียนเดิมเป็น
หมู่ 12 ,จานวนเงิน 400,000 บาท เขียนไม่ชัดเจน เอกสารออกมาตั้งแต่วันที่ 25
ตุลาคม 2559 หากมีการพิมพ์ผิด น่าจะมีการเขียนใหม่และเซ็นกากับหรือไม่ก็มีการทา
บันทึกแก้ไขข้อความน่าจะถูกต้องกว่า ฝากประธานสภาฯ ขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อที่ประชุม
นางนงนุช
เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-การทาบันทึกข้อความที่ผิดพลาด มีกรณีศึกษา วัดเวียงยอง ของเทศบาลเวียงยอง มีการ
พิมพ์หมู่ ผิด แต่ชื่อหมู่บ้านถูก ก็ไม่สามารถก่อสร้างได้ ทาให้โครงการหยุดชะงัก ล่าช้า
ทาให้เกิดผลกระทบกับราษฎรในพื้นที่

นายสุรินทร์
ปลัดเทศบาล

-ประเด็นที่ หมู่บ้านผิด ที่ สท.นงนุช กล่าวถึง น่าจะเป็นรายละเอียดในเทศบัญญัติ หาก
มีข้อความผิดพลาดก็สามารถแก้ไขได้ โดยเสนอสภาฯพิจารณา ในส่วนของบันทึกข้อความ
เป็นบันทึกเบื้องต้น ก็ขอยอมรับในข้อผิดพลาด ในส่วนนี้ขอทาความเข้าใจว่าในประเด็นนี้
เป็นการให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบวาระที่ 3

ทาเกิด

นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายภิญ
ประธานสภาฯ

-ในเรื่องการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ก็เห็นด้วย แต่ขอท้วงติงในการทางานของ
เจ้าหน้าที่เรื่องเล็กน้อยไม่น่าจะผิดพลาด แล้วเรื่องที่ใหญ่กว่านี้จะผิดพลาดแค่ไหน
เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมเห็นด้วย แต่ติงการทางานไม่เรียบร้อย
สมบูรณ์ชัย -ขอมติที่ประชุม

-5เห็นชอบ 9 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

มติ

-ที่ประชุมมีมติ

ระเบียบวาระที่ 4

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อถมดินขนาดกว้าง 38 เมตร ยาว 42.12
เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 0.47 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ในวงเงินไม่
เกิน 273,560 บาท

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย -เชิญผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุม
ประธานสภาฯ
นายปริญญา ขาววัฒน์ -สืบเนื่องมาจากการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 3 พื้นที่ที่เราจะซื้อเป็นที่นา ซึ่งพื้นที่เดิม
รองนายกเทศมนตรี
ของเรามีปรับพื้นที่แล้ว ดังนั้นเราจึงจาเป็นต้องถมที่ที่จะซื้อให้มีพื้นที่เป็นระดับเดียวกัน
จึงเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดาเนินการถมดินขนาดกว้าง 38 เมตร
ยาว 42.12 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 0.47 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร
โดยใช้วงเงินไม่เกิน 273,560 บาท
นายภิญ
สมบูรณ์ชัย -สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม เชิญสอบถามครับ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
-ที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม
นายภิญ
สมบูรณ์ชัย -ขอมติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
มติ
-ที่ประชุมมีมติ

ระเบียบวาระที่ 5

เห็นชอบ
9
ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง 1

เสียง
เสียง
เสียง

ญัตติ ขอยกเลิกเทศบัญญัติตาบลบ้านธิ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2555

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย -เชิญผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุม
ประธานสภาฯ
นายปริญญา ขาววัฒน์ -ตามทีเ่ ทศบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขและปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านธิ
รองนายกเทศมนตรี
เพื่อพิจารณาดาเนินการแก้ไขและปรับปรุง เทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านธิ เรื่อง การควบ
คุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 3 มิถุนายน

-62558 รวมไปถึงแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากมี
การแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาในเทศบัญญัติดังกล่าวจานวนมาก คณะกรรมการพิจารณาเห็น
สมควรยกเลิกเทศบัญญัติฯ ในปี 2555
นายภิญ

สมบูรณ์ชัย -ให้สมาชิกสภาฯ สอบถาม

ที่ประชุม

-ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย -ขอมติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
มติ
-ที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบ
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ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง 1

เสียง
เสียง
เสียง

ระเบียบวาระที่ 6

ญัตติ การตรา (ร่าง) เทศบัญญัติตาบลบ้านธิ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
สมบูรณ์ชัย -เชิญผู้บริหารเสนอหลักการและเหตุผลต่อที่ประชุม

นายภิญ
ประธานสภาฯ
นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรี

-เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิทุกท่าน หลักการและเหตุผล
ที่ตราร่างเทศบัญญัติฯ มีดังนี้
หลักการ กาหนดมาตรการเพื่อควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฏกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว
เหตุผล ด้วยมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.
2558 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2558 แก้ไขและปรับปรุงรายชื่อกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ทาให้รายชื่อกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพที่กาหนดให้ในเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านธิ เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555 ไม่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับดังกล่าว และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงมีความจาเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย -เชิญปลัดเทศบาลนาเรียนระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
ประธานสภาฯ
นายสุรินทร์ ทาเกิด
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
ปลัดเทศบาล
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 38 “ญัตติทั้งหลายต้องทาเป็นหนังสือยื่นต่อ

-7ประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่าห้าวันและสมาชิกสภาท้องถิ่นรับ
รองอย่างน้อยสองคน ฯลฯ ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรองตาม
วรรคหนึ่ง
ข้อ ๔๕ “ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจานวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณารวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระ
ที่สองให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่น
มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น
นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
นายพินิจ
ไชยมุข
สมาชิกสภาเขต........
นายภิญ สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

-สอบถามที่ประชุมว่าจะมีการพิจารณาเป็นสามวาระ หรือจะพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว

นายภิญ สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
มติ

-ขอมติที่ประชุม

นายภิญ สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-เชิญสมาชิกสภาฯ อภิปรายก่อนมีการลงมติรับหลักการในวาระแรก

เสนอให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว
-จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
-ที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น

-ที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบ
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ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง 1

เสียง
เสียง
เสียง

-ญัตติการตรา (ร่าง) เทศบัญญัติตาบลบ้านธิ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2559 ผมเห็นด้วยในการปรับปรุงการบังคับใช้ให้เหมาะสมกับการเวลาที่
เปลี่ยนไป แต่ผมก็มีความเป็นห่วง เรื่อง การบังคับใช้เทศบัญญัติ เพราะมีความเกี่ยวพัน
และกระทบกับชีวิตเกษตรกร เช่น การเลี้ยง โค กบ และเกี่ยวพันกับชุมชน เช่น น้าดื่ม

-8จากเครื่องจาหน่ายอัตโนมัติ ซึ่งมีทั้งของเอกชนและของหมู่บ้าน จึงขอให้ ผอ.กอง
สาธารณสุขได้ชี้แจงถึงวิธีการจัดเก็บแก่สภาฯ เพื่อสมาชิกสภาฯ จะได้ชี้แจงแก่ประชาชน
ได้ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน
นายภิญ สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
นางณิชาภา สันป่าแก้ว
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข

-ให้ผู้อานวยการกองสาธารณสุขชี้แจง
-ชี้แจงถึงกระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดทาเทศบัญญัติฯ ฉบับนี้ ให้ที่ประชุมได้
รับทราบอย่างกว้างขวาง

นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-กระบวนการต่าง ๆ กระผมทราบและเข้าใจดีอยู่แล้ว เพียงแต่จะสอบถามประเด็นดัง
กล่าวข้างต้นเพื่อให้เข้าใจเท่านั้นเอง ในส่วนที่เจ้าหน้าที่ตอบมาไม่ตรงประเด็นที่ผมถาม
จะให้ผมถามเป็นข้อ ๆ แล้วให้ตอบเป็นข้อ ๆ ประธานสภาฯ จะอนุญาตหรือไม่

นายภิญ สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
นายสุรินทร์ ทาเกิด
ปลัดเทศบาลฯ

-อนุญาต และมอบให้ปลัดฯ ชี้แจงเหตุผล

นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายภิญ สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
มติ

-ขอบคุณปลัดที่ชี้แจงได้ชัดเจน ที่ประชุมจะได้เข้าใจตรงกัน

นายภิญ สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

-ให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่สองและให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแปรญัตติฯ

นายภิญ สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ

ขอมติที่ประชุมในวาระสอง

-กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ มีไว้ในการแก้ไขปัญหาภายในชุมชนกรณีเมื่อมีเหตุร้องเรียน
เพื่อให้ชุมชนอยู่อย่างปกติสุข ดังพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่ว่า
กฎหมายมีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ส่วนการประกอบกิจการต่าง ๆ เพื่อเลี้ยงชีพของ
เกษตรกร หากสร้างความราคาญหรือสร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชนเราก็คงให้คาแนะนา
และให้ดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ กฏหมายต่อไป

-ขอมติที่ประชุม
-ที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบ
9
ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง 1

-ไม่มีการแปรญัตติ

เสียง
เสียง
เสียง

-9เห็นชอบ
9
ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง 1

มติ

-ที่ประชุมมีมติ

นายภิญ สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ

-ให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่ 3 ว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านธิ
เรื่อง การควบคุมกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 หรือไม่

มติ

-ที่ประชุมมีมติ

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายภิญ สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
นายวรชาติ ศรีไม้
นายกเทศมนตรี

-ที่ประชุมจะมีข้อแสนอแนะหรือสอบถาม ขอเชิญครับ

นางนงนุช
เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-เกี่ยวกับการอนุญาตขุดดิน ถมดิน ของเฮียเป๊ก ไม่ทราบมีการต่อใบอนุญาตหรือยัง
เห็นว่าหมดตั้งแต่ 31 ตุลาคม แล้ว และตอนนี้ยังเห็นดาเนินการอยู่
-การขอใช้สถานที่บ้านพักข้าราชการของ อบจ. ซึ่งทางพนักงานเทศบาลไปพักอยู่ขอให้
ทาหนังสือขอใช้บ้านพักด้วย
-การขอใช้สถานที่ กศน.บ้านสันต้นค่า ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ได้ขอใช้ถึงปี 2557 ต่อ
จากนั้นไม่ได้ทาหนังสือขอใช้สถานที่เลย ขอฝากผู้บริหารดาเนินการให้ด้วย เพราะสถานที่
ดังกล่าวชารุด และจะต้องทาการซ่อมแซม เพื่อใช้เป็นสถานที่ประชุมของคณะกรรมการ
จากนั้นไม่ได้ทาหนังสือขอใช้สถานที่เลย ขอฝากผู้บริหารดาเนินการให้ด้วย เพราะสถานที่

เห็นชอบ
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เสียง
เสียง
เสียง

เสียง
เสียง
เสียง

-วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ จะไปส่ง
นายอาเภอบ้านธิ นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส ซึ่งโอนย้ายไปอยู่ที่อาเภอลี้ ซึ่งจะเดินทางไป
เวลา 10.00 น. สมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะไปขอให้แจ้งเพราะทางอาเภอลี้อยากได้
จานวนคน เพื่อจะได้จัดเตรียมต่าง ๆ ให้เรียบร้อย
-วันที่ 1 ธันวาคม 2559 อาเภอบ้านธิ กาหนดจัดพิธีบาเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ
50 วัน) ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ช่วงเช้า
เวลา 06.30 น. มีพิธีทาบุญตักบาตร หน้า ธกส. บ้านธิ พระสงฆ์ 89 รูป ,ช่วงบ่ายเวลา
15.00 น. ณ วัดป่าสัก การแต่งกายชุดปกติขาว จะออกหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
-งานวันพระนางจามเทวี วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ซึ่งงานนี้จะมีทุกภาคมาส่วนร่วมงาน
การแต่งกายชุดไทลื้อ ไทยอง ส่วนสมาชิกสภาฯ แต่งชุดไทลื้อ เริ่มเดินขบวน 14.30 น.
ผ่านประตูท่านาง บ้านธิได้ขบวนที่ 7

-10ดังกล่าวชารุด และจะต้องทาการซ่อมแซม เพื่อใช้เป็นสถานที่ประชุมของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ,สถานที่ฝึกอบรมฝึกอาชีพต่าง ๆ
นายวรชาติ ศรีไม้
นายกเทศมนตรี

-เรื่องการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน ของนายวิเชียร จะตรวจสอบดูอีกครั้ง
-บ้านพักข้าราชการของ อบจ. ยังไงจะสอบถามเจ้าหน้าที่ที่พัก ว่าได้การขออนุญาตกับใคร
หรือไม่
-กรณี กศน. จะประสานผู้ที่เกี่ยวข้องให้ต่อไป

นายพินิจ ไชยมุข
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-ประชุมสภาฯ ทุกครั้งจะสอบถามเกี่ยวกับป้ายซอยที่ชารุดว่าจะมีการดาเนินการอย่างไร
ตอนนี้ประชุมสภาฯ 3 ครั้งแล้ว ยังไม่เห็นดาเนินการอย่างไรเลย
-ทุกครั้งถ้าเทศบาลมีการรับโอนย้ายพนักงานเข้ามาจะมีการแนะนาให้สมาชิกสภาฯ ได้รับ
ทราบ แต่ระยะหลังไม่มีการแนะนา บางครั้งเห็นพนักงานเข้ามาใหม่ ไม่รู้ว่าทางานอยู่
หน่วยงานไหน
-ป้ายซอย บางส่วนได้เก็บมาบ้างแล้ว หากมีการซ่อมแซมคงจะต้องใช้งบประมาณจานวน
มาก จะให้กองช่างการสารวจประมาณการ หากจาเป็นก็อาจจะทาใหม่

นายวรชาติ ศรีไม้
นายกเทศมนตรี
นายพินิจ
ไชยมุข
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายวรชาติ ศรีไม้
นายกเทศมนตรี

-ป้ายซอยที่ชารุด ควรจะเก็บมาไว้ก่อน หากมีคนสอบถามก็จะบอกว่านาไปซ่อมแซมอยู่

นายกิตติกร ศรีใหญ่
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายภิญ สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

-ป้ายเสียหายอยู่ใกล้กับโกดังของผม

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ

-กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาประชุมและให้ความร่วมมือ
ทาให้การประชุมดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย และขอปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9 วันที่ ๒4 พฤศจิกายน ๒๕๕9 และขอนัดประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น.

-ภายในอาทิตย์หน้าจะให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บมาให้หมด ขอความร่วมมือ สท.ที่เห็นว่าป้าย
ชารุดตรงไหนขอให้แจ้งเพื่อจะได้รวดเร็ว

-จะมีสมาชิกสภาฯ หรือเจ้าหน้าที่ท่านใดจะสอบถามหรือแจ้งให้ที่ประชุมอีกหรือไม่
-ไม่มีผู้เข้าประชุมสภาฯ ท่านสอบถาม

(ลงชื่อ)
(นายสุ เมธี ใจยาใหญ่ )
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ

ผู้ จดรายงานการประชุม

-11คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นางนงนุช

เทพวงค์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายอภิสิทธิ์

อภิวงค์งาม)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายบุญสม

แสงสุขศิริ )

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ
(นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่ )

การประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัย ที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9

(นายภิญ สมบูรณ์ชัย)
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
วันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
.........................................
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1
นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
ภิญ
สมบูรณ์ชัย
2
นายกิตติกร
ศรีใหญ่
รองประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ กิตติกร
ศรีใหญ่
3
นายทองคา
สุยะใหญ่
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
ทองคา
สุยะใหญ่
4
นายสุทัศน์
สุยะใหญ่
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สุทัศน์
สุยะใหญ่
5
นางผ่องจิต
ปัญโญใหญ่
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
ผ่องจิต
ปัญโญใหญ่
6
นายบุญสม
แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
บุญสม
แสงสุขศิริ
7
นายอภิสิทธิ์
อภิวงค์งาม
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
อภิสิทธิ์
อภิวงค์งาม
8
นายพินิจ
ไชยมุข
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
พินิจ
ไชยมุข
9
นางนงนุช
เทพวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
นงนุช
เทพวงค์
10 นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สุเมธี
ใจยาใหญ่
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1 นายวรชาติ
ศรีไม้
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
วรชาติ
ศรีไม้
2 นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
ปริญญา
ขาววัฒน์
3 นายชิษณุพงศ์ ปินไชย
รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
ชิษณุพงศ์ ปินไชย
4 นายประกรณ์ ขันพนัส
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ ประกรณ์
ขันพนัส
5 นายวรเทพ
คาใจ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ วรเทพ
คาใจ
6 นายสุรินทร์
ทาเกิด
ปลัดเทศบาลตาบลบ้านธิ
สุรินทร์
ทาเกิด
7 ส.ต.อ.สมบัติ ยะอุโมงค์
หัวหน้าสานักปลัด
สมบัติ
ยะอุโมงค์
8 นายกิตติศักดิ์ ปุ๊ดภาษี
ผู้อานวยการกองช่าง
กิตติศักดิ์
ปุ๊ดภาษี
9 นางณิชาภา สันป่าแก้ว
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
ณิชาภา
สันป่าแก้ว
10 ส.อ.สุขเกษม คาอ้วน
ผู้อานวยการกองสวัสดิการฯ
สุขเกษม
คาอ้วน
11 นายอภิชาติ
อุดเจริญ
นายช่างไฟฟ้าฯ
อภิชาติ
อุดเจริญ
12 นางสาววิไลวรรณ พรหมหลง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
วิไลวรรณ พรหมหลง
13 นางสาวณัฎฐ์อริสา พรหมพนัส
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ณัฎฐ์อริสา พรหมพนัส
14 นางศรีวรรณ ปัญโญใหญ่
เจ้าพนักงานธุรการ
ศรีวรรณ
ปัญโญใหญ่
-นายสุเมธี ใจยาใหญ่ เลขานุการสภาฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียน
เชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมในโอกาสต่อไป
ผู้มาประชุม
จานวน ๑0 คน
ผู้ลาประชุม
จานวน
- คน
ผู้ขาดประชุม
จานวน
- คน

-2ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน
รวมผู้เข้าประชุม จานวน

14 คน
24 คน

ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวต่อที่ประชุม บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ ได้มา
ประชุมพร้อมกันแล้ว และได้ตรวจสอบแล้วครบองค์ประชุม (มีผู้มาประชุม 10 คน) ตามพ.ร.บ.เทศบาลฯ พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ดังนั้นกระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2559 และขอดาเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-เชิญร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ตอนเช้าหน้าธกส. และตอนบ่าย วัดป่าสัก
รายละเอียดกาหนดการและการแต่งกายตามเอกสารที่แจกให้

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2559
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
นายภิญ
สมบูรณ์ชัย -ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ร่วมกันประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน
ประธานสภาฯ
2559 เพื่อตรวจรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.
๒๕๕9 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 และมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในรายงานการประชุมฯ จึงเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสภาฯ ต่อไป
นายภิญ
สมบูรณ์ชัย -สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความหรือไม่
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
-ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเปลี่ยนแปลงแก้ไข
นายภิญ
สมบูรณ์ชัย ขอมติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
มติ
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 24
พฤศจิกายน 2559 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดาเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตาม
มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตาม
มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559

-3สมบูรณ์ชัย -เชิญผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุม

นายภิญ
ประธานสภาฯ
นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรี

ที่
1
2

3

4

-ด้วยเทศบาลตาบลบ้านธิ ยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจาเป็นต้องพัฒนาและซ่อม
แซมถนนที่ชารุดเสียหาย เพื่อให้การสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงมี
ความสะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แต่เนื่องจากเทศบาลมีงบประมาณ
จานวนจากัด ไม่สามารถดาเนินการพัฒนาหรือซ่อมแซมได้อย่างทั่วถึง และเมื่อวันที่ 13
กันยายน 2559 ครม.ได้มีมติเห็นชอบในหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและ
สังคมภายในท้องถิ่น ซึ่งตามมติดังกล่าวได้เพิ่มหลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงินสะสม ที่ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินการได้อย่างคล่องตัว อีกทั้งทางรัฐบาลยัง
ให้การสนับสนุนฯ โดยการสมทบงบประมาณให้ ซึ่งในแต่ละองค์กรรัฐบาลให้การสนับสนุน
งบประมาณในส่วนสัดที่ไม่เท่ากัน ในส่วนของเทศบาลตาบล ซึ่งมีจานวน 2,233 แห่ง
รัฐบาลสนับสนุนให้แห่งละ 1.5 ล้าน ผู้บริหารได้ตรวจสอบสถานะการเงินการคลัง หลัง
จากหักค่าใช้จ่ายตามระเบียบกฎหมายแล้ว ปรากฏว่ายังมีเงินสะสมเหลือพอที่จะนาไป
พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชน โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดตามนโยบายของรัฐบาล จึงเสนอสภาฯ เพื่อขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม จานวน 1,520,000 บาท เทศบาลมีจานวนโครงสร้างพื้นที่ ที่จาเป็น
ต้องพัฒนาซ่อมแซม จานวน 24 โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณไม่เกิน 3,020,000
บาท รัฐบาลสมทบให้ 1,500,000 บาท รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดโครงการ
เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 6 หมู่ที่ 11 กว้าง 5 เมตร ยาว 81
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 405 ตารางเมตร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างศาลาหมู่บ้านป่าปี้ หมู่ที่ 17
กว้าง 2 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
140 ตารางเมตร พร้อมยกระดับฝาบ่อพักจานวน 7 บ่อ
ปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยโรงสี – คลองชลประทาน บ้านเตาปูน หมู่ที่ 1 กว้าง
2 เมตร ยาว 1,111 เมตร หนา 0.05 เมตร โดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย
จานวน 139 ลูกบาศก์เมตร
เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 1 หมู่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 156 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 468 ตารางเมตร

จานวนเงิน
จานวน 103,000 บาท
จานวน 75,000 บาท

จานวน 100,000 บาท

จานวน 119,000 บาท

ที่
5
6
7
8

9

10

11
12

13

14

15
16

-4รายละเอียดโครงการ
เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 2/2 หมู่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 50
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร
เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 3 หมู่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 50
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร
ปรับปรุงถนนหินคลุก ซอย 2/1 หมู่ 9 กว้าง 3 เมตร ยาว 370 เมตร หนา
0.10 เมตร โดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจานวน 139 ลูกบาศก์เมตร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ 9 กว้าง 3 เมตร ยาว 170 เมตร
หนา 0.15 เมตร และพื้นที่ทางเลี้ยว จานวน 10.5 ตารางเมตร รวมพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 520.50 ตารางเมตร
ปรับปรุงถนนหินลูกรัง บริเวณศาลาเก็บของบ้านใหม่กาดเหนือ หมู่ 20
กว้าง 4 เมตร ยาว 132 เมตร โดยลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยจานวน 266
ลูกบาศก์เมตร
เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเมืองยอง – ท่าตุ้ม หมู่ 3 กว้าง 3
เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
735 ตารางเมตร
เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 1 หมู่ 18 กว้าง 4 เมตร ยาว 30
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร
เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไหล่ทาง ถนนบ้านธิ – ป่าก้าง หมู่ 18
กว้าง 2 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 306 ตารางเมตร พร้อมขุดปรับรื้อถอนไหล่ทางเดิม
เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 4 หมู่ 14 กว้าง 4 เมตร ยาว 100
เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400
ตารางเมตร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อเชื่อมถนนเดิมบริเวณสวนนายอิ่นแก้วหมู่ 15
กว้าง 4 เมตร ยาว 43 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
172 ตารางเมตร
ปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 4 – คลองชลประทาน หมู่ 13 โดยลงลูกรังพร้อมปรับ
เกลี่ยจานวน 235 ลูกบาศ์กเมตร
เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 5 หมู่ 4 กว้าง 3 เมตร ยาว 212
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 636 ตารางเมตร

จานวนเงิน
จานวน 38,000 บาท
จานวน

38,000 บาท

จานวน 100,000 บาท
จานวน 300,000 บาท

จานวน 80,000 บาท

จานวน 187,000 บาท

จานวน 30,000 บาท
จานวน 78,000 บาท

จานวน 102,000 บาท

จานวน 100,000 บาท

จานวน 70,000 บาท
จานวน 162,000 บาท

ที่
17
18

19
20

21

22

23
24
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เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 4 หมู่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 118
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 472 ตารางเมตร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงสีสหกรณ์ (หมอลา) หมู่ 6 กว้าง 3
เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 225
ตารางเมตร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ 12 กว้าง 3 เมตร ยาว 18 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 54 ตารางเมตร
เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 8 หมู่ 12 ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร
ยาว 60 เมตร หนา 0.05 เมตร ,ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา
0.05 เมตร พื้นที่ 400 ตารางเมตรและพื้นที่ทางเลี้ยว จานวน 50 ตารางเมตร
รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าบ้านนายวิเชียร หมู่ 5 กว้าง 4 เมตร
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400
ตารางเมตร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าวัดสันต้นค่า หมู่ 12 ช่วงที่ 1 กว้าง
4 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร ,ช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 74 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 322 ตารางเมตร
เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยหน้าสนามกอลฟ์ หมู่ 8 กว้าง 5 เมตร
ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฮ่องแฮ่-ชลประทาน หมู่ 19 กว้าง 4 เมตร
ยาว 100 เมตร หนา 0.05 เมตร และพื้นที่ทางเลี้ยวจานวน 7.5 ตารางเมตร
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 407.5 ตารางเมตร
รวมเป็นเงินจานวนทั้งสิน้

จานวนเงิน
จานวน 120,000 บาท
จานวน 131,000 บาท

จานวน 31,000 บาท
จานวน 114,000 บาท

จานวน 235,000 บาท

จานวน 188,000 บาท

จานวน 280,000 บาท
จานวน 239,000 บาท

จานวน 3,020,000 บาท

-ส่วนรายละเอียดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ได้ถ่ายเอกสารแจกให้สมาชิกสภาฯ
ทุกท่านไปประกอบการพิจารณาเบื้องต้นแล้ว
นายภิญ
สมบูรณ์ชัย -สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม เชิญสอบถามครับ
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

-6-ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย -ขอมติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
มติ
-ที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบ
9
ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง 1

เสียง
เสียง
เสียง

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องอื่น ๆ
นายภิญ
สมบูรณ์ชัย -จะมีสมาชิกสภาฯ หรือเจ้าหน้าที่ท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือเสนอแนะต่อที่ประชุมขอเชิญ
ประธานสภาฯ
ได้ครับ
นางนงนุช
เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-สืบเนื่องมาจากการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา ได้สอบถามนายกฯ เกี่ยวกับการขอ
อนุญาตขุดดิน ถมดิน ของนายนายวิเชียร ว่าครบกาหนดหรือยัง เพราะยังเห็นมีการขนดิน
อยู่ ท่านนายกฯ บอกว่าจะไปตรวจสอบก่อน ไม่ทราบว่าในวันนี้ท่านได้ตรวจสอบหรือยัง

นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรีฯ

-กรณีใบอนุญาตขุดดิน ถมดิน ของนายวิเชียร ได้หมดอายุแล้ว และมีการยื่นขอต่อใบ
อนุญาตแล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ปรากฏว่าเอกสารยังไม่เรียบร้อย จานวนพื้นที่
ไม่ตรงกับการยื่นคาขอ จึงให้นาเอกสารมาเพิ่มเติมอีก ในระหว่างนี้อยู่ระหว่างดาเนินการ
นาเอกสารมาเพิ่มเติม

นางนงนุช
เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-ใบอนุญาตหมดแล้ว แต่ยังเห็นนารถมาขนดินอยู่ ผู้บริหารมีระเบียบ กฎหมายรองรับหรือ
ไม่ ในการที่ยังไม่มีใบอนุญาตขนดิน ความจริงแล้วต้องมีใบอนุญาตก่อนถึงจะทาการขนดิน
ได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญ อีกทั้งบางครั้งมีการขับรถเร็วมาก ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ทา
ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก

นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรีฯ

-จะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ และถ้าหากมีการขนดินอยู่ ก็จะให้เจ้าหน้าที่ไประงับการ
ขนดินไว้ก่อน

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ

-กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาประชุมและให้ความร่วมมือ
ทาให้การประชุมดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย และขอปิดประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9 วันที่ ๒9 พฤศจิกายน ๒๕๕9

-7ปิดประชุมเวลา 15.30 น.
(ลงชื่อ)

ผู้ จดรายงานการประชุม

(นายสุ เมธี ใจยาใหญ่ )
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นางนงนุช

เทพวงค์ )

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายอภิสิทธิ์

อภิวงค์งาม)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายบุญสม

แสงสุขศิริ )

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ
(นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่ )

การประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัย แรก ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕60
วันที่
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕60

(นายภิญ สมบูรณ์ชัย)
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ

