รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕60
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ๒๕60 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
.........................................
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นายกิตติกร
ศรีใหญ่
2
นายทองคา
สุยะใหญ่
3
นางผ่องจิต
ปัญโญใหญ่
4
นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
5
นายอภิสิทธิ์
อภิวงค์งาม
6
นายบุญสม
แสงสุขศิริ
7
นางนงนุช
เทพวงค์
8
นายพินิจ
ไชยมุข
9
นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นายวรชาติ
ศรีไม้
2
นายปริญญา ขาววัฒน์
3
นายชิษณุพงศ์ ปินไชย
4
นายประกรณ์ ขันพนัส
5
นายวรเทพ
คาใจ
6
สิบเอกสมบัติ ยะอุโมงค์
7
นายกิตติศักดิ์ ปุ๊ดภาษี
8
น.ส.ชนาธิป
อภิวงค์งาม
9
สิบเอกสุขเกษม คาอ้วน
10 นางณิชาภา
สันป่าแก้ว
11 นางศรีวรรณ
ปัญโญใหญ่
12 นางสาวพัทธ์สุดา ปาระมี
13 นางปาลิดา ธนาตย์ชโยดม
นายสุรินทร์
ปลัดเทศบาล

ทาเกิด

ตาแหน่ง
รองประธานสภา รักษาราชการแทน
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ

ลายมือชื่อ
นายกิตติกร ศรีใหญ่

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองการศึกษา
ผู้อานวยการกองสวัสดิการฯ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
นิติกร
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

ลายมือชื่อ
วรชาติ
ศรีไม้
ปริญญา
ขาววัฒน์
ชิษณุพงศ์ ปินไชย
ประกรณ์
ขันพนัส
วรเทพ
คาใจ
สมบัติ ยะอุโมงค์
กิตติศักดิ์
ปุ๊ดภาษี
ชนาธิป
อภิวงค์งาม
สุขเกษม
คาอ้วน
ณิชาภา
สันป่าแก้ว
ศรีวรรณ
ปัญโญใหญ่
พัทธ์สุดา
ปาระมี
ปาลิดา ธนาตย์ชโยดม

ทองคา
ผ่องจิต
สุเมธี
อภิสิทธิ์
บุญสม
นงนุช
พินิจ
ภิญ

สุยะใหญ่
ปัญโญใหญ่
ใจยาใหญ่
อภิวงค์งาม
แสงสุขศิริ
เทพวงค์
ไชยมุข
สมบูรณ์ชัย

-กล่าวสวัสดีผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยนายสุเมธี ใจยาใหญ่ ได้
ยื่นหนังสือต่อประธานสภาฯ ขอลาออกจากตาแหน่งเลขานุการสภาฯ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม
มกราคม 2560 ทาให้ตาแหน่งเลขานุการสภาฯ ว่างลง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้อ 19 “ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรือ
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการ
ประชุมคราวนั้น โดยให้นาความในข้อ 13 และข้อ 16 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้น
แต่การลงคะแนนเลือกให้กระทาด้วยวิธีการยกมือ”

-2-ดังนั้น เพื่อให้การประชุมวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อ
สมาชิกสภา หรือข้าราชการ หรือพนักงาน คนหนึ่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา ฯ
นายพินิจ
ไชยมุข
สมาชิกสภาฯ เขต 2

เสนอ นายวิชัต ประธานราษฎร์ เป็นเลขานุการสภาชั่วคราว
ผู้รับรอง 1. นายบุญสม แสงสุขศิริ 2. นายภิญ สมบูรณ์ชัย

นายสุรินทร์
ปลัดเทศบาล
ที่ประชุม

ทาเกิด

-จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านจะเสนอรายชื่ออีกหรือไม่

นายสุรินทร์
ปลัดเทศบาล

ทาเกิด

-ไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อเพิ่มเติม

นายวิชัต ประธานราษฎร์
เลขานุการสภาชั่วคราว

-ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่ออีก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับ การ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภา ถ้ามี
การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตาแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกและขอ
เชิญนายวิชัต ประธานราษฎร์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการชั่วคราว
-สวัสดีผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2560
ผู้มาประชุม
จานวน 9 คน
ผู้ลาประชุม
จานวน - คน
ผู้ขาดประชุม
จานวน - คน
ผู้เข้าร่วมประชุม
จานวน 13 คน
รวมผู้เข้าประชุม
จานวน 22 คน
สมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุม เนื่องด้วยนายภิญ สมบูรณ์ชัย ได้ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดลาพูน ขอลาออกจากตาแหน่งประธานสภาฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552
มาตรา 21 วรรคสอง ความว่า รองประธานสภาเทศบาล มีหน้าที่กระทากิจการแทน
ประธานสภาในเมื่อประธานสภาเทศบาลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โอกาสนี้จึง
ขอเชิญ นายกิตติกร ศรีใหญ่ รองประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิด
ประชุมและดาเนินการประชุมสภาตามระเบียบวาระต่อไป

นายกิตติกร ศรีใหญ่
-สวัสดีผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายกิตติกร ศรีใหญ่
รองประธานสภาฯ รักษา
รองประธานสภาฯ วันนี้มาปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ บัดนี้สมาชิกสภาฯ ได้มาประชุมพร้อม
ราชการแทนประธานสภาฯ กันแล้ว และได้ตรวจสอบมีผู้มาประชุมจานวน 9 คน ครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติ
เทศบาลฯ พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ดังนั้นกระผมขอเปิดการ
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2560 และขอดาเนินการประชุม
สภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-นายสุทัศน์ สุยะใหญ่ สมาชิกสภาฯ เขต 1 ลาออกจากสมาชิกสภาฯ ตั้งแต่วันที่ 15
ธันวาคม 2559 ปัจจุบันดารงตาแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2

-3-นายภิญ สมบูรณ์ชัย ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน ลาออกจากตาแหน่ง
ประธานสภาฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
-สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การดาเนินงานของเทศบาลตาบลบ้านธิ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561
นายชิษณุพงศ์ ปินไชย
รองนายกเทศมนตรี
ที่ประชุม

-ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจาปี พ.ศ. 2559
ได้รายงานผลการติดตาม ข้อเสนอแนะ ตลอดจนปัญหาอุปสรรค ซึ่งรายละเอียดตามเอกสาร
ที่แจกให้
-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2559
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

นายกิตติกร
ศรีใหญ่
รองประธานสภาฯ

-ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ร่วมกันประชุมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม
2559 เพื่อตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2559
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 และคณะกรรมการได้มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาฯ ต่อไป

นายกิตติกร
ศรีใหญ่
รองประธานสภาฯ
ที่ประชุม

-ที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใดหรือไม่

นายกิตติกร
ศรีใหญ่
รองประธานสภาฯ

-ถ้าไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติรับรอง
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2559 วันที่ 29
พฤศจิกายน 2559 โปรดยกมือขึ้น

มติ

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี
พ.ศ. 2559 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3

เลือก ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิแทนตาแหน่งที่ว่าง

นายกิตติกร
ศรีใหญ่
รองประธานสภาฯ

-ตามที่ นายภิญ สมบูรณ์ชัย ได้ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน ขอลาออกจากตาแหน่ง
ประธานสภา มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 และตามหนังสือที่ ลพ 0023.8/149
ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 อาเภอบ้านธิ ได้แจ้งว่าผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูนได้พิจารณา
แล้วให้มีการเลือกประธานสภาฯ แทนตาแหน่งที่ว่าง ภายในสิบห้านับแต่ตาแหน่งว่างลง
เพื่อให้การบริหารงานของสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม
ระเบียบฯ อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้อ 15 เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจาก
ตาแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธาน
สภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนตาแหน่งที่ว่าง ดังนี้

-ไม่มี

-4(1) กรณีประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธาน
สภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแทนตาแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ตาแหน่งว่างลง ฯลฯ
นายกิตติกร ศรีใหญ่
-ให้เลขานุการสภาฯ นาเรียนระเบียบข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รองประธานสภาฯ
นายวิชัต ประธานราษฎร์ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เลขานุการสภาฯ
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่
ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดารงตาแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่นการเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จากัดจานวนและให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูก
เสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่
เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิมถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับฉลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นาความในข้อ 39 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยนับคะแนน
วิธีจับฉลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดาเนินการให้ผู้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกัน
เสียก่อนว่าจะให้จะให้ผู้ใดเป็นผู้จับฉลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ ประธานที่ประชุมจับ
ฉลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทาบัตรฉลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียว
กันตามจานวนเท่ากับจานวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือก
เป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธาน
สภาท้องถิ่น”
ข้อ 10 ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
ฯลฯ
(2) สาหรับเทศบาล เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดมีคาสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล ฯลฯ
ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น
ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตาแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้นับเลือก
-พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 20
สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติสภาเทศบาล
นายกิตติกร ศรีใหญ่
รองประธานสภาฯ

-เมื่อสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบข้อกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ลาดับต่อไปขอให้
ที่ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ แทนตาแหน่งที่ว่าง

นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่
สมาชิกสภาฯ เขต 1

-5เสนอ
นายสุเมธี ใจยาใหญ่ เป็นประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
ผู้รับรอง 1. ภิญ สมบูรณ์ชัย 2. นางนงนุช เทพวงค์

นายกิตติกร ศรีใหญ่
รองประธานสภาฯ
ที่ประชุม

-สอบถามที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอรายชื่ออีกหรือไม่

นายกิตติกร ศรีใหญ่
รองประธานสภาฯ

-ที่ประชุมมีการเสนอรายชื่อ นายสุเมธี ใจยาใหญ่ เป็นประธานสภาฯ เพียงหนึ่งคน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 14 ความว่าในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น
รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภา ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
ตาแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก

นายกิตติกร ศรีใหญ่
รองประธานสภาฯ

-บัดนี้สภาเทศบาลตาบลบ้านธิ ได้มีมติเลือก นายสุเมธี ใจยาใหญ่ เป็นประธานสภา
เทศบาลตาบลบ้านธิ กระผมจะรายงานผลการเลือกประธานสภาฯ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕4 ข้อ ๑๕ (๒) วรรคสอง

-ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติม

นายกิตติกร ศรีใหญ่
-ให้เลขานุการสภาฯ นาเรียนถึงอานาจหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น
รองประธานสภาฯ
นายวิชัต ประธานราษฎร์ -หน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
เลขานุการสภาฯ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้อ 16 ประธานสภาท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ดาเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฏหมายกาหนด
(2) เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่าวอภิปรายสนับสนุน
หรือคัดค้านญัตติ ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น
(3) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น
(4) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น
(5) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก
(6) อานาจและหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนดไว้หรือตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เลือกเลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านธิแทนตาแหน่งที่ว่าง

นายกิตติกร
ศรีใหญ่
รองประธานสภาฯ

-ตามที่ นายสุเมธี ใจยาใหญ่ ปลัดเทศบาลฯ ได้ยื่นหนังสือลาออกจาก ตาแหน่งเลขานุการสภาฯ
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ทาให้ตาแหน่งเลขานุการสภาฯ ว่างลง ตามระเบียบ

-6กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 15 เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น พ้นจากตาแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา ท้องถิ่นแล้วแต่กรณีแทน
ตาแหน่งที่ว่างดังนี้
ฯลฯ
(2) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนตาแหน่งที่
ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ตาแหน่งว่างลง
ฯลฯ
-วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นาวิธีเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ตาม
ความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
-ข้อ 19 ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรือ
อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น ฯ
-ทั้งนี้ในการเลือกเลขานุการสภาฯ ให้คานึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
สภาท้องถิ่น
นายกิตติกร ศรีใหญ่
รองประธานสภาฯ

-ให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาเลือกสมาชิกสภาฯ หรือข้าราชการ หรือพนักงาน คนหนึ่งของ
เทศบาลฯ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ แทนตาแหน่งว่าง

นายพินิจ
ไชยมุข
สมาชิกสภาฯ

เสนอ นางผ่องจิต
ผู้รับรอง 1. นายภิญ

นายกิตติกร
ศรีใหญ่
รองประธานสภาฯ
ที่ประชุม

-สอบถามที่ประชุมจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอรายชื่ออีกหรือไม่

นายกิตติกร
ศรีใหญ่
รองประธานสภาฯ

-ที่ประชุมมีการเสนอรายชื่อ นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่ เป็นเลขานุการสภาฯ เพียงหนึ่งคน

ระเบียบวาระที่ 5

ปัญโญใหญ่
เป็นเลขานุการสภาฯ
สมบูรณ์ชัย 2. นายอภิสิทธิ์ อภิวงค์งาม

-ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอรายชื่อเพิ่ม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 14 ความว่าในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น
รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภา ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เพียงตาแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก
ญัตติ เรื่อง การกาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจาปี พ.ศ. 2560 ,วันเริ่ม
สมัยประชุมสภา และการกาหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจาปี พ.ศ. 2561

นายกิตติกร
ศรีใหญ่
รองประธานสภาฯ
นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่
เลขานุการสภาฯ

-7-เชิญเลขานุการสภาฯ นาเรียนระเบียบ ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
-กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21 การกาหนดจานวนสมัยประชุม
สามัญประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีของปีถัดไป และระยะ
เวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นาความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมือ่ สภาท้องถิน่ มีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิน่ ทาเป็นประกาศของสภาท้องถิน่ พร้อมปิด
ประกาศไว้ที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกรณีที่ไม่ได้กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปีหรือไม่ได้กาหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจา
ปีสมัยแรกในปีถัดไปหรือมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจาปีหรือวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจาปีที่กาหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในสมัยประชุม
สามัญประจาปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้และตามพระราชบัญญัติ เทศบาลพ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญประจาปีให้สภาเทศบาลกาหนด ฯลฯ
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกาหนดไม่เกินสามสิบวันถ้าขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับ
อนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
-ในปี พ.ศ. 2560 กาหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
เป็นต้นไป มีกาหนด 30 วัน และในวันนี้ขอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณากาหนดสมัยประชุมอีก
3 สมัย ซึ่งรวมกับสมัยแรก จะเป็น 4 สมัย

นายกิตติกร
ศรีใหญ่
รองประธานสภาฯ

-ให้ที่ประชุมกาหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจาปีอีก 3 สมัยและวันเริ่มประชุมสภา สมัย
สามัญประจาปี พ.ศ. 2560 พร้อมกาหนดสมัยประชุมสภา สมัยแรกประจาปี พ.ศ. 2561

นายพินิจ
ไชยมุข
สมาชิกสภาฯ เขต 2

เสนอ ประชุมสภา -สมัยที่ 2 วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 พฤษภาคม 2560
-สมัยที่ 3 วันที่ 1 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2560
-สมัยที่ 4 วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2560
-เสนอกาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2561 วันที่ 1 กุมภาพันธ์
2560 - 1 มีนาคม 2560

นายกิตติกร
ศรีใหญ่
รองประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นายกิตติกร
ศรีใหญ่
รองประธานสภาฯ
มติ

-ที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่
-ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น
-ขอมติที่ประชุม
-ที่ประชุมมีมติกาหนดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2560 ดังนี้
-สมัยที่ 2 วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 พฤษภาคม 2560
-สมัยที่ 3 วันที่ 1 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2560
-สมัยที่ 4 วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2560
-และกาหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2561 วันที่ 1 กุมภาพันธ์
ถึง 1 มีนาคม 2560

-8ระเบียบวาระที่ 6
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หมวดค่าครุภัณฑ์ (สานักปลัด)
นายกิตติกร
ศรีใหญ่ -ให้ผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุม
รองประธานสภาฯ
นายปริญญา ขาววัฒน์ -ขอชี้แจงเหตุผลที่ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560 มาตั้งจ่ายเป็นรายการ
รองนายกเทศมนตรี
ใหม่ ตามลาดับ ดังนี้
1. ด้วยเครื่องโทรสาร (แฟกซ์) สาหรับรับ – ส่งเอกสาร และเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในห้อง
วิทยุกระจายเสียง ปัจจุบันชารุดใช้งานไม่ได้ดี ได้มีการซ่อมหลายครั้งแล้ว ทาให้สิ้นเปลือง
งบประมาณเป็นจานวนมาก ประกอบกับเครื่องโทรสารและเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวข้างต้น
ได้ซื้อมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งประมาณ 10 กว่าปีแล้วจึงมีความจาเป็นต้องจัดซื้อ
2. เอกสารงานแผน และงานนิติการ มีเอกสารสาคัญจานวนมาก ปัจจุบันใส่แฟ้มวางไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อยทาให้ห้องคับแคบไม่สะดวกแก่ส่วนราชการหรือราษฎรที่มาติดต่อราชการ
ทั้งสองรายการไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อไว้ เนื่องจากมีงบประมาณจานวนจากัด อาศัยอานาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอานาจของสภาท้องถิ่น
ขออนุมัติโอนงบประมาณจากโครงการ 5 ธันวามหาราช เนื่องจากไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่อง
จากจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัยและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 รายละเอียดดังนี้

โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
โครงการ 5 ธันวามหาราช
จานวน 49,200 บาท
(งบประมาณจานวน 50,000 บาท โอนลด 49,200 บาท คงเหลือ 800 บาท)
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องโทรสาร จานวน 18,000 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น จานวน 1 เครื่อง รายละเอียดปรากฏ
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 59
ตั้งจ่ายเพิ่มเติม
ตู้เหล็ก 2 บาน จานวนเงิน 9,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเปิดทึบสูง
ขนาดไม่น้อยกว่า 915 x 457 x 1,830 mm. จานวน 2 หลัง ๆ ละ 4,600 บาท
เพื่อใช้งานในงานนิติการและงานแผน รายละเอียดไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความ
จาเป็นต้องจัดหา

-9ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน
22,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์ งานห้องวิทยุ
กระจายเสียงเทศบาลตาบลบ้านธิ รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2559
-เพื่อให้การดาเนินงานของเทศบาลตาบลบ้านธิ ในการบริการรับใช้ประชาชนเป็นไปด้วยเรียบร้อย
รวดเร็ว จึงเสนอสภาฯ พิจารณาตามอานาจหน้าที่
นายกิตติกร
ศรีใหญ่
รองประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นายกิตติกร
ศรีใหญ่
รองประธานสภาฯ
มติ

ระเบียบวาระที่ 7
นายกิตติกร
ศรีใหญ่
รองประธานสภาฯ
นายชิษณุพงศ์ ปินไชย
รองนายกเทศมนตรี

-จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่
-ไม่มี
-ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามรายการดังกล่าว
ข้างต้นโปรดยกมือขึ้น
-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ตามรายการดังกล่าวข้างต้น ด้วยมติ เห็นชอบ
8 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560
หมวดครุภัณฑ์ (กองการศึกษา)
-ให้ผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุม
-ด้วยกองการศึกษาจะดาเนินการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมและระดับอนุบาล ตาม
งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ปี 60 และกองการศึกษาได้สอบถามราคาตามท้องตลาดหลาย
แห่งปรากฏมีราคาต่ากว่างบประมาณที่ตั้งไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามความต้อง
การของพี่น้องประชาชนประกอบกับคาดว่าในปีนี้จะมีนักเรียนเพิ่มขึ้นมาก จึงเสนอสภาเพื่อ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 29
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่
ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้
คาชี้แจงประกอบงบประมาณเดิม
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถม จานวน 100,000 บาท
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บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถม 50 ชุด ๆ ละ 2,000 บาท เพื่อใช้
ในงานโรงเรียนเทศบาลตาบลบ้านธิ ไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจาเป็นต้อง
จัดหาปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
คาชี้แจงประกอบงบประมาณใหม่
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถม จานวน 79,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถม 50 ชุด ๆ ละ 1,580 บาท เพื่อใช้
ในงานโรงเรียนเทศบาลตาบลบ้านธิ ไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจาเป็นต้อง
จัดหาปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(งบประมาณคงเหลือ 21,000 บาท ขอดาเนินการโอนในระเบียบวาระที่ 8)
นายกิตติกร ศรีใหญ่
รองประธานสภาฯ
นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-เชิญสมาชิกสภาฯ สอบถาม

นายชิษณุพงศ์ ปินไชย
รองนายกเทศมนตรี

-โต๊ะที่เราจะซื้อเป็นไปตามมาตรฐาน ม.อ.ก แต่ตามเทศบัญญัติตั้งตามราคาท้องตลาดซึ่งราคา
สูงกว่าราคาตามมาตรฐาน ม.อ.ก.

นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2
น.ส.ชนาธิป อภิวงค์งาม
ผอ.กองการศึกษา

-จากเอกสารที่แจกให้ไม่ทราบจะซื้อแบบไหน เพราะขนาดกว้าง-ยาว และราคาก็แตกต่างกัน

นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2
น.ส.ชนาธิป อภิวงค์งาม
ผอ.กองการศึกษา
นายกิตติกร
ศรีใหญ่
รองประธานสภาฯ
นายกิตติกร
ศรีใหญ่
รองประธานสภาฯ

-การขอเปลี่ยนแปลงโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน ไม่ทราบว่าเปลี่ยนแปลงวัสดุ คุณภาพหรือขนาด
เพราะดูราคาแตกต่างกันมาก ดูจากรูปภาพไม่ชัดเจน ขอให้ชี้แจงรูปแบบและวัสดุที่ทา

-ตามที่เราตั้งตามเทศบัญญัติฯ เป็นโต๊ะเก้าอี้ระดับนานาชาติ ปัจจุบันได้มีแนวทางในการจัดซื้อ
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนสาหรับสถานศึกษา ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะมีรายละเอียดโต๊ะเก้าอี้นักเรียน
ตามระดับชั้น ที่เลือกแบบตามเอกสารที่แจกให้เพราะวัสดุที่ทาจากยางพารา คงทนและนิยมใช้
กันทั่วไปและราคาถูก
-ตามที่ผอ.การศึกษาชี้แจงมา สรุปว่าสินค้าคนละอย่างกัน ตัวใหม่มี ม.อ.ก และราคาถูกกว่า ไม่
ทราบว่าเข้าใจถูกต้องไหมครับ
-เข้าใจถูกต้องค่ะ
-จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่
-หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายตามรายการดังกล่าวข้างต้น โปรดยกมือขึ้น

-11มติ

-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560

ตามรายการดังกล่าวข้างต้น ด้วยมติ เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

8 เสียง
- เสียง
1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 8

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560 หมวดค่าครุภัณฑ์ (กองการศึกษา)

นายกิตติกร ศรีใหญ่
รองประธานสภาฯ
นายชิษณุพงศ์ ปินไชย
รองนายกเทศมนตรี

-ให้ผู้บริหารชี้แจง
-สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบวาระที่ 7 มี
งบประมาณคงเหลือ 21,000 บาท จึงเสนอสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้
โอนลด แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถม จานวน 21,000 บาท
โอนเพิ่ม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับชั้นอนุบาล จานวน 21,000 บาท

(งบประมาณตั้งไว้ 90,000 บาท โอนเพิ่ม 21,000 บาท รวมเป็น 111,000 บาท
-หากสภาพิจารณาอนุมัติในวาระนี้แล้ว ก็จะเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป
นายกิตติกร
ศรีใหญ่
รองประธานสภาฯ
นายกิตติกร
ศรีใหญ่
รองประธานสภาฯ

-เชิญสมาชิกสภาฯ สอบถาม

มติ

-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเพิ่มเติม
ตามรายการดังกล่าวข้างต้น ด้วยมติ เห็นชอบ
8 เสียง
ไม่เห็นชอบ
- เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 9

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560
หมวดครุภัณฑ์ (กองการศึกษา)
-ให้ผู้บริหารชี้แจง

นายกิตติกร ศรีใหญ่
รองประธานสภาฯ

-หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้โอน
งบประมาณรายจ่ายตามรายการดังกล่าวข้างต้น โปรดยกมือขึ้น

นายชิษณุพงศ์ ปินไชย
รองนายกเทศมนตรี

-12-สืบเนื่องจากการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 8 ทาให้มีงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 111,000
บาท จึงจาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ดังนี้
คาชี้แจงประกอบงบประมาณเดิม
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับอนุบาล จานวน 111,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 50 ชุด ๆ ละ 1,800 บาท เพื่อใช้ใน
งานโรงเรียนเทศบาลตาบลบ้านธิ ไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจาเป็นต้องจัดหา
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

คาชี้แจงประกอบงบประมาณใหม่
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับอนุบาล จานวน 111,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 75 ชุด ๆ ละ 1,480 บาท เพื่อใช้ใน

งานโรงเรียนเทศบาลตาบลบ้านธิ ไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจาเป็นต้องจัดหา
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
นายกิตติกร
ศรีใหญ่
รองประธานสภาฯ
นายกิตติกร
ศรีใหญ่
รองประธานสภาฯ
มติ

ระเบียบวาระที่ 10
นายกิตติกร
ศรีใหญ่
รองประธานสภาฯ
นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรี

-จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม
-หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้
เปลี่ยน
แปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายตามรายการดังกล่าวข้างต้น โปรดยกมือขึ้น
-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560
ตามรายการดังกล่าวข้างต้น ด้วยมติ เห็นชอบ
8 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560
หมวดครุภัณฑ์ (สานักปลัด)
-เชิญผู้บริหารชี้แจง
-ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 60 ได้ตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก
บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต ขนาด 149.1 x40.8 x 878 mm. จานวน 1 ตู้ เพื่อใช้ในสานักปลัด
งานตรวจสอบภายใน แล้วนั้น เนื่องจากมีการบันทึกข้อมูลผิด ที่ถูกต้องขนาดเป็น cm(เซนติเมตร)
แต่ได้พิมพ์เป็น mm. ซึ่งคือขนาดมิลลิเมตร ซึ่งไม่ถูกต้อง เพื่อให้การจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงจาก มิลลิเมตร เป็น
เซนติเมตร ตามรายละเอียดดังนี้

-13คาชี้แจงประกอบงบประมาณเดิม
แผนงานการบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จานวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจก ขนาด 149.1 x 40.8 x 878 mm. จานวน 1 ตู้ เพื่อใช้ในสานักปลัดงานตรวจสอบ
ภายใน ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจาเป็นต้องจัดหา ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00110)
คาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายใหม่
แผนงานการบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จานวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจก ขนาด 149.1 x 40.8 x 878 cm.(เซนติเมตร) จานวน 1 ตู้ เพื่อใช้ในสานักปลัดงาน
ตรวจสอบภายใน ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจาเป็นต้องจัดหา ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00110)

นายกิตติกร ศรีใหญ่
รองประธานสภาฯ

-จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม
-ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายตามหมวดและรายการดังกล่าวข้างต้น โปรดยกมือขึ้น

มติ

-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560
ตามรายการดังกล่าวข้างต้น ด้วยมติ เห็นชอบ
8 เสียง
ไม่เห็นชอบ
- เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 11

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง)
เชิญผู้บริหารชี้แจง

นายกิตติกร ศรีใหญ่
รองประธานสภาฯ
นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรี

-ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 ได้งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครง
การก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ซอย 3 จานวน 72,000 บาท เนื่องจาก
มีการบันทึกข้อมูลผิดพลาด ข้อเท็จจริงเป็นซอยเข้าวัดช่างเพี้ยน จึงเสนอสภาฯ เพื่อเปลี่ยนแปลง

สถานที่ รายละเอียดดังนี้
คาชี้แจงประกอบงบประมาณเดิม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ซอย 3 จานวน 72,000 บาท เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ซอย 3 กว้าง 0.20 เมตร

ลึก 0.30 ยาว 36 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการกองช่าง เทศบาล

-14ตาบลบ้านธิ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) และแผนพัฒนาสาม 2560- 2562

คาชี้แจงประกอบงบประมาณใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ซอยเข้าวัดช่างเพี้ยนจานวน 72,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ซอยเข้าวัดช่างเพี้ยน
กว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 36 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ
กองช่างตาบลบ้านธิ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) และแผนพัฒนา
สามปี 2560- 2562
นายกิตติกร ศรีใหญ่ -เชิญสมาชิกสภาฯ สอบถาม
รองประธานสภาฯ
-ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายตามหมวดและรายการดังกล่าวข้างต้น โปรดยกมือขึ้น
มติ

-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560
ตามรายการดังกล่าวข้างต้น ด้วยมติ เห็นชอบ
8 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 12
นายกิตติกร ศรีใหญ่
รองประธานสภาฯ
นางณิชาภา สันป่าแก้ว
ผอ.กองสาธารณสุข

เรื่องอื่น ๆ
-จะมีสมาชิกสภาฯ หรือเจ้าหน้าที่ท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะ เรียนเชิญครับ
-ตามที่สภาเทศบาลฯ ได้เลือก นางพรหมภัสสร บุตรดาจารุพงศ์ สมาชิกสภาฯ ร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ สปสช. เนื่องจากนางพรหมภัสสร ได้ลาออกสมาชิกสภาฯ จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเลือกสมาชิกสภาฯ จานวน 1 คน แทนนางพรหมภัสสร บุตรดาจารุพงศ์
-ที่ประชุมได้พิจารณา เลือก นายภิญ สมบูรณ์ชัย สมาชิกสภาฯ เขต 2

นางนงนุช เทพวงค์ -สอบถามเกี่ยวกับการร้องเรียนเหตุต่าง ๆ ว่าระเบียบ ข้อบังคับ ในการร้องเรียนหรือไม่
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายปริญญา ขาววัฒน์ -การร้องเรียน ต้องเหตุเกิดขึ้น ถึงจะมีการร้องเรียน ในส่วนของเทศบาลจะมีคาร้องทั่วไปเพื่อให้
รองนายกเทศมนตรี
เขียนข้อร้องเรียน หากเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานส่วนไหนก็จะให้ส่วนงานนั้นดาเนินการตรวจสอบ
และแก้ไขปัญหา หาทางออกร่วมกัน
นางนงนุช เทพวงค์ -จะร้องเรียนทางไลน์ เฟสบุ๊ค ได้หรือไม่ หรือต้องรอให้มาเขียนคาร้องก่อน คิดว่าจะช้าเกินไปหรือ
สมาชิกสภาฯ เขต 2
ไม่ บางครั้งราษฎรได้โทรมาแจ้งทางเทศบาล ทางเทศบาลก็บอกว่าขอให้มาเขียนคาร้องก่อน

-15แต่เขาก็ไม่กล้ามาเพราะกลัวมีเรื่องผิดใจกัน ไม่ทราบว่าผู้บริหารจะมีวิธีการใดที่จะแก้ไขปัญหานี้
นายวรชาติ
ศรีไม้ -เรื่องร้องเรียน ปกติถ้าเขามีเรื่องเดือนร้อนเขาก็จะมาร้องเรียน บางครั้งก็มีคนโทรมาร้องเรียนผม
นายกเทศมนตรี
เหมือนกันและแจ้งเจ้าหน้าที่แล้ว เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอยากจะให้เขามาเขียนคาร้องเพื่อเป็นหลัก
ฐานอ้างอิงได้
นางนงนุช เทพวงค์ -ถ้าต้องให้มาทาหนังสือร้องเรียนก่อน สท. ก็ต้องมาทาหนังสือร้องเรียนใช่หรือไม่ กรณีที่ชาวบ้าน
สมาชิกสภาฯ เขต 2
ร้องเรียนสท. ทางเฟส ทางไลน์ บางครั้งเป็นเรื่องเดือดร้อน ที่ต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
ขอให้ผู้บริหารชี้แจงให้ทราบด้วยค่ะ
นายวรชาติ
ศรีไม้ -การร้องเรียนทางเฟส ทางไลน์ ตอนนี้เขาก็มี พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารออกมาควบคุม เพราะบางครั้ง
นายกเทศมนตรี
ไม่ทราบเป็นเรื่องจริงหรือไม่ กรณีหมู่ 9 ทางเทศบาลก็ไปสร้างบ้าน และให้ความช่วยเหลือไปแล้ว
ก็มีคนไปถ่ายรูปที่อื่น ส่งไลน์ร้องเรียน เรื่องก็ไปถึงจังหวัด เขาก็ว่าทางเทศบาลไม่ไปดูแล ในส่วนนี้
จะให้ผอ.กองสาธารณสุขชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการรับเรื่องร้องเรียน
นางณิชาภา สันป่าแก้ว -การร้องเรียนตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ต้องมีผู้ร้องเป็นโจทย์ เทศบาลมีเวปไซด์ร้องเรียน บางครั้ง
ผอ.กองสาธารณสุข
เราก็ได้รับเรื่อง ที่ทางเราอยากมีหนังสือร้องเรียน เพราะง่ายแก่การแก้ไขปัญหา บางครั้งการแก้ไข
ปัญหาต้องมีหน่วยงานอื่นร่วมด้วย อาจจะเป็นสถานีตารวจ อาเภอ เราต้องมีหนังสือเป็นหลักฐาน
ไปยืนยัน
นายบุญสม แสงสุขศิริ -การร้องเรียนต้องมีผู้ร้อง เป็นงานระบบราชการ แต่ผมอยากจะให้มีการแก้ไขปัญหาเชิงรุก ไม่ใช่
สมาชิกสภาฯ เขต 2
คอยแต่ตั้งรับ อย่างเรื่องน้าลาไย เทศบาลเคยทาบันทึกข้อตกลงกันไว้ ไม่ทราบว่าเขาทาตามบันทึก
ข้อตกลงหรือไม่ หากเราไม่ไปตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ ปัญหาก็คงมีมาตลอด คิดว่าหากเราไป
ตรวจสอบสม่าเสมอ ไม่คอยแต่ตั้งรับปัญหา ปัญหาก็คงมีไม่มาก ขอให้ผู้บริหารเสริมมาตรการแก้ไข
ปัญหาเชิงรุก ไม่ใช่รอแต่เรื่องเข้ามาแล้วถึงจะออกไปแก้ไขปัญหา
นายชิษณุพงศ์ ปินไชย -แจ้งกาหนดการรับสมัครนักเรียน (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้)
รองนายกเทศมนตรี
นายพินิจ
ไชยมุข -วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยแรก ก็มีเรื่องการโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ แล้ว ขอให้
สมาชิกสภาฯ เขต 2
แต่ละกองตรวจสอบเทศบัญญัติฯ ให้ดี อย่าให้มีการโอนหรือเปลี่ยนมากนัก
นายวรชาติ ศรีไม้
นายกเทศมนตรี

-วันนี้มาการประกวดร้องเพลงรอบคัดเลือกผู้สูงอายุ งานมหกรรมวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ก็ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านร่วมงาน
-วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เชิญร่วมพิธีมอบโครงการจัดหาน้าสะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภค
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตาบลบ้านธิ ซึ่งจะมีหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมกิจกรรมตามเอกสาร
ที่แจกให้มีจานวน 25 รายการ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมงานด้วย

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายวรชาติ
ศรีไม้
นายกเทศมนตรี

นางนงนุช เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายวรชาติ
ศรีไม้
นายกเทศมนตรี

-16-สอบถามเกี่ยวกับโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมจานวน 20 กว่าโครงการ ไม่ทราบดาเนินการไปถึง
ไหนแล้ว
-ได้ส่งรายละเอียดโครงการฯ ไปจังหวัด ที่ทราบมาที่อื่นเขามีเพียง 2-3 โครงการ แต่ของเรามี 24
โครงการ ทางจังหวัดได้พิจารณาแล้ว เข้าหลักเกณฑ์ทุกโครงการ และทางจังหวัดได้ส่งเรื่องไปยัง
ส่วนกลางแล้ว ตอนนี้รอหนังสืออนุมัติจากส่วนกลาง หากโครงการไหนเร่งด่วนก็คงจะพิจารณา
ใช้เงินสะสมเทศบาลไปก่อน เพราะหากจะรอรัฐบาลสมทบก็อาจจะล่าช้า
-แจ้งกรณีหมู่ 12 ขอใช้สถานที่ กศน. ตอนนี้ได้รับแจ้งจาก อบจ. ว่าจะอนุมัติให้ใช้ 3 ปี ตอนนี้
รอให้สภา อบจ. พิจาณาอนุมัติก่อน ส่วนเรื่องที่มีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลไปพักอยู่ทางอบจ.บอกว่า
ยังไม่มีหนังสือ (อบจ.ฝากทวงถาม)
-การขออนุญาตใช้สถานที่กศน. ของหมู่ 12 ก็รอหนังสือยืนยันจาก อบจ. ส่วนกรณีของพนักงาน
เทศบาลที่ไปพักที่อาเภอ ได้สอบถามเจ้าหน้าที่แล้ว เขาบอกว่านายอาเภออนุญาตให้พัก และได้พัก
มานานแล้ว แต่ถ้าหาก อบจ.จะเอาหนังสือยืนยัน ก็จะรับเรื่องไว้และประสานไปทาง อบจ.

นายกิตติกร
ศรีใหญ่ -ขอบคุณสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ทาให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบ
รองประธานสภาฯ
ร้อย และขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. 2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
ปิดประชุมเวลา 16.00 น.
(ลงชื่อ)
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่ )
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นางนงนุช

เทพวงค์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายอภิสิทธิ์

อภิวงค์งาม)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายบุญสม

แสงสุขศิริ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

(นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่ )
การประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัย แรก ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕60
วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕60
(นายสุเมธี ใจยาใหญ่ )
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ

