รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕60
วันที่ 9 พฤษภาคม ๒๕60 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
.........................................
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1
นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สุเมธี
ใจยาใหญ่
2
นายกิตติกร
ศรีใหญ่
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
กิตติกร
ศรีใหญ่
3
นายทองคา
สุยะใหญ่
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
ทองคา
สุยะใหญ่
4
นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
ภิญ
สมบูรณชัย
5
นายบุญสม
แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
บุญสม
แสงสุขศิริ
6
นายอภิสิทธิ์
อภิวงค์งาม
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
อภิสิทธิ์
อภิวงค์งาม
7
นายพินิจ
ไชยมุข
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
พินิจ
ไชยมุข
8
นางนงนุช
เทพวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
นงนุช
เทพวงค์
9
นางผ่องจิต
ปัญโญใหญ่
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ ผ่องจิต
ปัญโญใหญ่
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1
นายวรชาติ
ศรีไม้
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
วรชาติ
ศรีไม้
2
นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
ปริญญา
ขาววัฒน์
3
นายประกรณ์ ขันพนัส
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ ประกรณ์
ขันพนัส
4
นายสุรินทร์
ทาเกิด
ปลัดเทศบาลตาบลบ้านธิ
สุรินทร์
ทาเกิด
5
นายวิชัต ประธานราษฎร์
รองปลัดเทศบาลฯ
วิชัต
ประธานราษฎร์
6
นางสินารัตน์ ท้าวอุ่นเรือน
ผู้อานวยการกองคลัง
สินารัตน์
ท้าวอุ่นเรือน
7
นายกิตติศักดิ์ ปุ๊ดภาษี
ผู้อานวยการกองช่าง
กิตติศักดิ์
ปุ๊ดภาษี
8
นางสาวธนาธิป อภิวงค์งาม
ผู้อานวยการกองการศึกษา
ธนาธิป
อภิวงค์งาม
9
นางณิชาภา สันป่าแก้ว
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
ณิชาภา
สันป่าแก้ว
10 ส.อ.สุขเกษม คาอ้วน
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
สุขเกษม
คาอ้วน
11 นายปรีชา
ทองเงิน
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาฯ
ปรีชา
ทองเงิน
12 น.ส.พัทธ์สุดา ปาระมี
นิติกรฯ
พัทธ์สุดา
ปาระมี
13 น.ส.วิไลวรรณ พรหมหลง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ฯ
วิไลวรรณ พรหมหลง
14 นางปาลิดา ธนาตย์ชโยดม
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ปาลิดา
ธนาตย์ชโยดม
15 นายเฉลิมพล อินทชัยศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาลฯ
เฉลิมพล
อินทชัยศรี
16 นางศรีวรรณ ปัญโญใหญ่
เจ้าพนักงานธุรการ
ศรีวรรณ
ปัญโญใหญ่
-นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่ เลขานุการสภาฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียน
เชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมในโอกาสต่อไป
ผู้มาประชุม
จานวน
9 คน
ผู้ลาประชุม
จานวน
- คน
ผู้ขาดประชุม
จานวน
- คน
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 16 คน
รวมผู้เข้าประชุม จานวน 25 คน

-2ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวต่อที่ประชุม บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ ได้มาประชุม
พร้อมกันแล้ว และได้ตรวจสอบแล้วครบองค์ประชุม (มีผู้มาประชุม 9 คน) ตามพ.ร.บ.เทศบาลฯ พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ดังนั้นกระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2560 และขอดาเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-จังหวัดลาพูนรับทราบการลาออกจากตาแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิของ
นายกิตติกร ศรีใหญ่ แล้วโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 และให้ดาเนินการเลือก
รองประธานสภาฯ แทนตาแหน่งที่ว่างตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องรายละเอียดตามหนังสือ ที่
ลพ 0023.8/783 วันที่ 21 เมษายน 2560 ที่แจกให้แล้ว
-พฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสมของผู้บริหาร รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น -ด้วยสานักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือกาชับให้ผู้บริหาร รองผู้บริหาร ประธานสภาหรือ
สมาชิกสภา อปท. ทุกแห่งระมัดระวังการใช้อานาจหน้าที่ในตาแหน่งกับสถานะส่วนตัวให้แยก
ออกจากกันให้ชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาพฤติการณ์ไม่เหมาะสม (รายละเอียดตาม
เอกสารที่แจกให้)
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่

3

รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2560
วันที่ 8 มีนาคม 2560
-กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ร่วมกัน
ตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2560 วันที่
8 มีนาคม 2560 และคณะกรรมการได้มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
รายงานการประชุมสภาฯ จึงเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ต่อไป
-จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความหรือไม่
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประจาปี พ.ศ. 2560 วันที่ 8 มีนาคม 2560 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์
เรื่อง เลือกรองประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิแทนตาแหน่งที่ว่าง

นายสุเมธี ใจยาใหญ่ -เชิญเลขานุการสภาฯ นาเรียนระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประธานสภาฯ
นางผ่องจิต ปัญใญใหญ่ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
เลขานุการสภาฯ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้อ 11 เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้วให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นและ
เลขานุการสภาท้องถิ่นและให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกรองประธานสภา

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-3ท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก
ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น
ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งตาแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2513
มาตรา 20 สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล
-วิธีการเลือกรองประธานสภา โดยใช้ระเบียบฯ ข้อ 8 วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
-ที่ประชุมได้รับทราบระเบียบฯ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ต่อไปจะเป็นการดาเนินการ
เลือกรองประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ แทนตาแหน่งที่ว่าง ขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อ

นายพินิจ ไชยมุข
สมาชิกสภาฯ เขต 2

เสนอ นายอภิสิทธิ์ อภิวงค์งาม เป็นรองประธานสภาฯ
ผู้รับรอง 1. นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่
2. นายภิญ สมบูรณ์ชัย

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-ที่ประชุมจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอรายชื่ออีกหรือไม่

-ที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติม
-ที่ประชุมมีการเสนอรายชื่อ นายอภิสิทธิ์ อภิวงค์งาม เป็นรองประธานสภาเทศบาล
ตาบลบ้านธิ ทั้งนี้กระผมจะรายงานผลการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 11
นางผ่องจิต ปัญใญใหญ่ -นาเรียนหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น
เลขานุการสภาฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 17 รองประธานสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ช่วยประธาน
สภาท้องถิ่นในกิจการอันเป็นอานาจหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่นหรือปฏิบัติตามที่ประธาน
สภาท้องถิ่นมอบหมาย ในกรณีไม่มีประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ให้รองประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน
สภาท้องถิ่น โดยให้นาความในข้อ 26 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายเพิ่มเติมครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งอาคารสานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
ฯลฯ
มติ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายตามหมวดและรายการดังกล่าวข้างด้วย
มติ
เห็นชอบ
8 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

-4ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายเพิ่มเติมแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อปรับปรุง
อาคารเรียนศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลตาบลบ้านธิ
ฯลฯ
มติ
-ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ
8 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
ฯลฯ
นายสุเมธี
ใจยาใหญ่ -สมาชิกสภาฯ หรือเจ้าหน้าที่ท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณทุกท่านที่มาประชุม ทาให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอปิดการ
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2560 วันที่ 9 พฤษภาคม
2560 หากมีการประชุมครั้งต่อไปจะทาหนังสือแจ้งให้ทราบ
(ลงชื่อ)

ผ่องจิต ปัญโญใหญ่ ผู้ จดรายงานการประชุม
(นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สุเมธี ใจยาใหญ่
(นายสุเมธี ใจยาใหญ่ )
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ

