รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
วันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๕9 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
.........................................
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
๑
๒
๓
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ-สกุล
นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
นายกิตติกร
ศรีใหญ่
นางผ่องจิต
ปัญโญใหญ่
นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
นายทองคา
สุยะใหญ่
นายกิตติกร
ศรีใหญ่
นางนงนุช
เทพวงค์
นายอภิสิทธิ์
อภิวงค์งาม
นายบุญสม
แสงสุขศิริ
นายพินิจ
ไชยมุข

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
รองประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ

ลายมือชื่อ
สมบูรณ์ชัย
ศรีใหญ่
ปัญโญใหญ่
ใจยาใหญ่
สุยะใหญ่
ศรีใหญ่
เทพวงค์
อภิวงค์งาม
แสงสุขศิริ
ไชยมุข

ภิญ
กิตติกร
ผ่องจิต
สุเมธี
ทองคา
กิตติกร
นงนุช
อภิสิทธิ์
บุญสม
พินิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
๑
นายวรชาติ
ศรีไม้
2
นายชิษณุพงค์ ปินไชย
3
นายประกรณ์ ขันพนัส
4
นายวรเทพ
คาใจ
5
นายสุรินทร์
ทาเกิด
6
นายวิชัต
ประธานราษฎร์
7
ส.ต.อ.สมบัติ
ยะอุโมงค์
8
นางสินารัตน์
ท้าวอุ่นเรือน
9
นายกิตติศักดิ์ ปุ๊ดภาษี
10 น.ส.ชนาธิป
อภิวงค์งาม
11 สิบเอกสุขเกษม คาอ้วน
12 นางณิชาภา สันป่าแก้ว
13 นายอภิชาติ
อุดเจริญ
14 นางปาลิดา
ธนาตย์ชโยดม
15 น.ส.พัทธุ์สุดา ปาระมี
16 น.ส.วิไลวรรณ พรหมหลง
17 นายทิวากร
อภิวงค์วาร
18 นายยอด
มหาไม้
19 นางศรีวรรณ ปัญโญใหญ่
20 นางสาววัลลภา พินโยจิต
21 นายเฉลิมพล อินทชัยศรี

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
ปลัดเทศบาลตาบลบ้านธิ
รองปลัดเทศบาลตาบลบ้านธิ
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองการศึกษา
รักษาการ ผ.อ. กองสวัสดิการฯ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
นายช่างไฟฟ้า
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
นิติกร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ฯ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ผ.อ.โรงเรียนเทศบาลตาบลบ้านธิ

ลายมือชื่อ
วรชาติ
ศรีไม้
ชิษณุพงค์ ปินไชย
ประกรณ์
ขันพนัส
วรเทพ
คาใจ
สุรินทร์
ทาเกิด
วิชัต
ประธานราษฎร์
สมบัติ
ยะอุโมงค์
สินารัตน์
ท้าวอุ่นเรือน
กิตติศักดิ์
ปุ๊ดภาษี
ชนาธิป
อภิวงค์งาม
สุขเกษม
คาอ้วน
ณิชาภา
สันป่าแก้ว
อภิชาติ
อุดเจริญ
ปาลิดา
ธนาตย์ชโยดม
พัทธุ์สุดา ปาระมี
วิไลวรรณ พรหมหลง
ทิวากร
อภิวงค์วาร
ยอด
มหาไม้
ศรีวรรณ
ปัญโญใหญ่
วัลลภา
พินโยจิต
เฉลิมพล
อินทชัยศรี

-2ผู้มาประชุม
ผู้ไม่มาประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
รวมผู้เข้าประชุม
เริ่มประชุมเวลา

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
09.00 น.

10
21
31

คน
คน
คน
คน

ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวต่อที่ประชุม บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิได้มาประชุม
พร้อมกันแล้วและได้ตรวจสอบแล้วว่าครบองค์ประชุม(มีผู้มาประชุม 10 คน,ผู้ไม่มาประชุม – คน ตาม พ.ร.บ.เทศบาลฯ
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ดังนั้นกระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2559 โดยเริ่มประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-นางพรหมภัสสร บุตรดาจารุพงศ์ ลาออกจากสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ

นายภิญ สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ

-ตามที่นางพรหมภัสสร บุตรดาจารุพงศ์ สมาชิกสภาฯ เขต 1 ได้ยื่นหนังสือลาออกจาก
สมาชิกสภาฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2559 ซึ่งนางพรหมภัสสร ได้ดารงตาแหน่ง
เลขานุการสภาฯ ด้วย จึงทาให้ตาแหน่งเลขานุการสภาฯ ว่างลง เพื่อให้การประชุมสภาฯ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้อ 19 “ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น
เฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นาความในข้อ 13 และข้อ 16 วรรคสองมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทาด้วยวิธีการยกมือ”
-ดังนั้น เพื่อให้การประชุมวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อ
สมาชิกสภา หรือข้าราชการ หรือพนักงาน คนหนึ่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา ชั่วคราว

นางนงนุช เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2

เสนอ นายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาลตาบลบ้านธิ
ผู้รับรอง 1. นายพินิจ ไชยมุข 2. นายบุญสม แสงสุขศิริ

นายภิญ สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

-ที่ประชุมจะมีท่านใดเสนอชื่ออีกหรือไม่
-ที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติม

นายภิญ สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ

-3-ที่ประชุมมีการเสนอรายชื่อ นายสุรินทร์ ทาเกิด เป็นเลขานุการสภาฯ เพียงหนึ่งคน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 14 ความว่าในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น
รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภา ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เพียงตาแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก

นายภิญ สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ

-ที่ประชุมได้พิจารณาเลือกเลขานุการสภาชั่วคราวแล้ว ลาดับต่อไปจะดาเนินการประชุม
สภาฯ ตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง การพิจารณาเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านธิแทนตาแหน่งที่ว่าง

นายภิญ สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
นายสุรินทร์ ทาเกิด
เลขานุการสภาชั่วคราว

-ให้เลขานุการสภาฯ นาเรียนข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้อ 15 เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น พ้น
จากตาแหน่งก่อนครบวาระของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น รอง
ประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนตาแหน่งที่ว่าง ดังนี้
ฯลฯ
(2) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนตาแหน่ง
ที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่น ที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ตาแหน่งว่างลง
ฯลฯ
วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นาวิธีเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ตาม
ความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 19 “ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น
เฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นาความในข้อ 13 และข้อ 16 วรรคสองมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทาด้วยวิธีการยกมือ”
-ดังนั้น เพื่อให้การประชุมวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อ
สมาชิกสภา หรือข้าราชการ หรือพนักงาน คนหนึ่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา ฯ แทน
ตาแหน่งที่ว่าง

นายภิญ สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ

-4-ให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภา หรือข้าราชการ หรือพนักงาน คนหนึ่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาฯ

นายพินิจ
ไชยมุข
สมาชิกสภาฯ เขต 2

เสนอ นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ผู้รับรอง 1. นางนงนุช เทพวงค์

นายภิญ สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

-ที่ประชุมจะมีท่านใดเสนอชื่ออีกหรือไม่

นายภิญ สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ

-ที่ประชุมมีการเสนอรายชื่อ นายสุเมธี ใจยาใหญ่ เป็นเลขานุการสภาฯ เพียงหนึ่งคน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 14 ความว่าในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น
รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภา ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เพียงตาแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก

นายภิญ สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 3

-ให้เลขานุการสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
สมาชิกสภาฯ เขต 1

2. นายบุญสม

แสงสุขศิริ

-ไม่มีการเสนอรายชื่อเพิ่มเติม

รับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2559
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
-ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ร่วมกันประชุมเพื่อตรวจรายงานการ
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9 วันที่ 27 พฤษภาคม
๒๕๕9 และมติเป็นเอกฉันท์ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการประชุม
สภาฯ จึงเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาฯ ต่อไป
-สอบถามที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือไม่
-เพิ่มเติมข้อความหน้า 15 ตรงที่นายกฯ ตอบเรื่องหนังสือ กฎ ระเบียบ การประชุมครั้ง
ต่อไป ปลัดคงเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งในวันนี้ก็จะเข้าร่วมประชุม แต่บังเอิญมีหนังสือเชิญ
ประชุมเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญฯ ในส่วนนี้จะให้ปลัดทาหนังสือชี้แจงเป็นลายลักษณ์
อักษร ภายใน 7 วัน ขอเพิ่มเติมข้อความต่อจากชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน
(ซึ่งในรายงานฯ เดิมไม่มี)

นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-5-กระผมยืนยันว่านายกได้พูดว่าชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน ในส่วนนี้ขอให้
เพิ่มเติมคาว่าภายใน 7 วันด้วย

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
มติ

-ขอมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2559 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
นายวรชาติ ศรีไม้
นายกเทศมนตรี

-ให้ผู้บริหารชี้แจง

ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มเติมข้อความหน้า 15 ตรงที่นายกฯ ตอบ โดยมีการเพิ่มเติมคาว่าภาย
ใน 7 วันและมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. 2559 วันที่ 27 พฤษภาคม 2559

-ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2559 ได้ตั้งงบประมาณเป็นค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน
770,000 บาท ไว้แล้วนั้น เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเทศบาลได้ก่อสร้างอาคารกิจการงาน
ไฟฟ้าและประปา ด้วย เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยครอบคลุมไปจนถึงอาคารงานไฟฟ้าและประ ปา
เนื่องจากเทศบาลมีงบประมาณจานวนจากัด จึงเสนอสภาพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงประกอบงบประมาณ ของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีงบประมาณ
พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายในหมวด ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น ตามรายละเอียดดังนี้
คาชี้แจงประกอบงบประมาณเดิม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน 770,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 8 เมตร ยาว 142 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,136

-6ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการกองช่างเทศบาลตาบลบ้านธิ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) และแผนพัฒนาสามปี 2559-2561

คาชี้แจงประกอบงบประมาณใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน 770,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,140
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการกองช่างเทศบาลตาบลบ้านธิ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) และแผนพัฒนาสามปี 2559-2561

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
นายพินิจ
ไชยมุข
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายวรชาติ ศรีไม้
นายกเทศมนตรี
นายพินิจ
ไชยมุข
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายวรชาติ ศรีไม้
นายกเทศมนตรี
นายกิตติศักดิ์ ปุ๊ดภาษี
ผ.อ.กองช่าง
นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ

-ที่ประชุมจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านสอบถามหรือไม่
-สอบถามว่าตอนแรกถนนมีความกว้าง 6 เมตร ยาว 142 เมตร งบประมาณ 770,000
บาท แต่ขอเปลี่ยนเป็นกว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร นั้น ความจริงก่อนที่จะมีการตั้ง
ประมาณควรจะมีการประมาณการให้ถูกต้องก่อน
-พูดถึงการออกแบบประมาณการทาถนน การทาโครงการควรต้องมีการประมาณการ
ให้รอบคอบ ความจริงน่าจะทากว้าง 8 เมตร ทั้งที่เป็นโครงการของเทศบาลเอง น่าจะมี
การตั้งงบประมาณให้ครอบคลุม
-ชี้แจงว่าหากจะดาเนินการตามที่ส.ท.บุญสมแนะนา ก็จะต้องใช้งบประมาณเกือบล้าน
ซึ่งตอนนั้น เราคานึงถึงโครงสร้างอย่างอื่นก่อน จึงจาเป็นต้องลดงบประมาณตัวนี้ลง
-น่าจะตั้งงบประมาณ 8 เมตร ยาว 190 เมตร หากตั้งเช่นนั้นสภาฯ ก็ให้ความเห็นชอบ
-ตามที่นายกบอกว่าต้องใช้งบประมาณเกือบล้านหากจะคิดตามราคาก่อสร้างคงประมาณ
9 แสนบาท
-ให้ผ.อ.กองช่างชี้แจงเพิ่มเติม
-ตอนแรกจะทาถนนกว้าง 6 เมตร ตัดผ่านหนองน้า ต่อมาช่างอภิชาติ ได้หารือว่าถนนเข้า
ทางประปาเป็นดินลูกรังเดินเข้าลาบาก จึงแก้ปัญหาโดยตัดความกว้างและเพิ่มความยาว
เพิ่มให้ครอบคลุมถึงงานประปา และในโอกาสต่อไปหากมีงบประมาณก็จะดาเนินการเพิ่ม
-ขอมติที่ประชุม

มติ

-7ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2559 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยมติ
เห็นชอบ 9 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
เป็นว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2559
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
นายวรชาติ ศรีไม้
นายกเทศมนตรี

ให้ผู้บริหารชี้แจง

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ

-ให้สมาชิกสภาฯ สอบถาม

-ด้วยเทศบาลจะดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านป่าตาลฮ่องแฮ่ หมู่ที่ 19
หากงบประมาณซ่อมแซมไม่มากก็สามารถดาเนินการได้เลย แต่กรณีหมู่ที่ 19 มีพื้นที่มาก
และใช้งบประมาณจานวนมาก ตามระเบียบพัสดุฯ ไม่สามารถดาเนินการได้ จึงเสนอสภา
เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ อาศัยความตามระเบียบกระ
ทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีงบประมาณ พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
2543 ข้อ 28 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ทาให้ ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้
โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จานวน 309,000 บาท
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการถมหินคลุกบดอัดแน่น บ้านป่าตาลฮ่องแฮ่ หมู่ที่ 19
จานวน 309,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการถมหินคลุกบดอัดแน่น ขนาดกว้าง 3
เมตร ยาว 575 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,725 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการกองช่างเทศบาลตาบลบ้านธิ ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) และแผนพัฒนาสามปี 2559-2561

นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
มติ

-8-เพิ่มเติมว่าตามรายละเอียดเดิมเขียนว่าโครงการถมหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จึงได้หารือ
กองช่างเป็นโครงการถมหินคลุกบดอัดแน่น ความจริงโครงการนี้ได้ตั้งงบอยู่ในค่าวัสดุ
ก่อสร้าง แต่ไม่สามารถดาเนินการได้ จึงเป็นที่มาของการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในครั้งนี้
-ขอมติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2559 ตามรายละเอียด
ดังกล่าวข้างต้น ด้วยมติ
เห็นชอบ 9
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง 1
เสียง
เป็นว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างผนังกันดินลานคอนกรีตพร้อมราวตก
ลาน้าแม่กวง บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 10 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
นายวรชาติ ศรีไม้
นายกเทศมนตรี

-ให้ผู้บริหารชี้แจง
-ในส่วนของโครงการก่อสร้างผนังกันดินลานคอนกรีตพร้อมราวตกลาน้าแม่กวง บ้านสันมะนะ

หมู่ที่ 10 งบประมาณจานวน 300,000 บาท นั้น เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ได้ทา
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงโครงการฯ เนื่องจากทางหมู่บ้านจะป้องกันแก้ไขปัญหาน้าท้วมขัง
ในหมู่บ้าน ซึ่งจาเป็นเร่งด่วนกว่าโครงการก่อสร้างผนังกันดินฯ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด
และเป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชน จึงเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติโอน
งบประมาณของโครงการก่อสร้างผนังกันดินลานคอนกรีตพร้อมราวตกลาน้าแม่กวงฯ ไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ อาศัยความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีงบประมาณ
พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2543 ข้อ 28 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้

โอนลด
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างผนังกันดินลานคอนกรีตพร้อมราวตกลาน้า
แม่กวง บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 10 จานวน 300,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

-9ก่อสร้างผนังกันดินแบบเรียงหินยาแนว ลานคอนกรีตหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 124 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการกองช่างเทศบาลตาบลบ้านธิ ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) และแผนพัฒนาสามปี 2559-2561
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะนะ
หมู่ที่ 10 จานวน 300,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวางท่อระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับ
พื้นที่กว้าง 12 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 1.8 เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 30 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการกองช่างเทศบาลตาบล บ้านธิ ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) และแผนพัฒนาสามปี 2559-2561
นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
นายพินิจ
ไชยมุข
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-ให้สมาชิกสภาฯ สอบถาม

นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นางนงนุช เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-คิดว่าที่ส.ท.พินิจสอบถาม คงอยากทราบรายละเอียดที่ชัดเจน

นายกิตติศักดิ์ ปุ๊ดภาษี
ผ.อ.กองช่าง

-งานวางท่อพร้อมบ่อพักขนาดใหญ่ ใช้งบประมาณเกือบ 200,000 บาท ส่วนที่เหลือ
100,000 บาท เป็นงานถมดินหลังท่อกว้าง 12 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 1.8 เมตร

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
มติ

-ขอมติที่ประชุม

-การวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักและปรับพื้นที่ ใช้งบประมาณ 300,000 บาท รู้สึกว่า
จะใช้งบประมาณมาก

-ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมในรายละเอียดให้ชัดเจน

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2559 ตามรายละเอียด
ดังกล่าวข้างต้น ด้วยมติ
เห็นชอบ 9 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
เป็นว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

-10ระเบียบวาระที่ 6

ญัตติ เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕60
วาระที่ ๑ (วาระขั้นรับหลักการ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่นและแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๘

นายภิญ สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
นายสุรินทร์ ทาเกิด
ปลัดเทศบาล

-ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ นาเรียนระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการ
พิจารณา
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 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
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา
62 จัตวา “ให้สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 62
ตรี วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติจากนายกเทศมนตรี หากสภาเทศบาลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดหรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตรา
เป็นเทศบัญญัตินั้นให้ร่างเทศบัญญัตินั้นตกไป หรือให้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปี
ที่แล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยให้มีคาสั่งยุบสภาเทศบาลในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ของสภาเทศบาล การเสนอการแปรญัตติหรือการกระทาด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้
สมาชิกมีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระทามิได้ ”

นายภิญ สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ

-กล่าวเชิญให้นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีฯ เสนอคาแถลงประกอบหลักการและ
เหตุผลต่อที่ประชุมสภาฯ

นายวรชาติ
ศรีไม้
นายกเทศมนตรีฯ

-อ่านคาแถลงการณ์พร้อมหลักการและเหตุผล
เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิทุกท่านกระผม นายวรชาติ
ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
หลักการ อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๐ ให้เทศบาลมีอานาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัด
หรือแย้งต่อบทกฎหมาย ในกรณีดังต่อ่ไปนี้

-11(๑) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอานาจตราเทศบัญญัติ
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
เทศบาลตาบลบ้านธิตั้งงบประมาณแบบสมดุล กล่าวคือ ตั้งประมาณการรายรับไว้
จานวน 81,๐๐๐,๐๐๐ บาทและตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้จานวน 81,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เช่นกัน (รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕60
พร้อมประมาณการฯ ที่ได้แจกให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านๆได้พิจารณาไปเบื้องต้นแล้ว)
เหตุผล ในการเสนอร่างญัตติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าวข้างต้นนั้นเพื่อ
ให้เทศบาลตาบลบ้านธิได้มีงบประมาณไว้ใช้จ่ายตามอานาจหน้าที่ ส่วนของรายจ่าย
ประจาและรายจ่ายงบลงทุนทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อ บังคับ ต่าง ๆ
เช่นอานาจต้องทาในเขตเทศบาลและอานาจอาจจัดในเขตเทศบาลตามมาตรา ๕๐,๕๑
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ฯลฯ กฎหมายกาหนดแผนและการกระจาย
อานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๙ มาตรา ๑๖ (๑)–(๓๑) ในการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นของ
ตนเองเป็นต้น กระผม นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีบ้านธิจึงได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕60 ไว้เพื่อให้สภาเทศบาลตาบลบ้านธิพิจารณา
อย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนตาบลบ้านธิ
นายภิญ สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ

-ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ นาเรียนระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการ
พิจารณา

นายสุรินทร์
ทาเกิด
เจ้าหน้าที่งบประมาณ

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

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
สมาชิกสภาฯ เขต 1

-สอบถามที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่
-การจัดงบประมาณปี 60 ตั้งไว้ 81 ล้าน ในปี 59 ตั้งไว้ 59 ล้าน จะเห็นได้ว่างบที่ตั้งไว้
เพื่อรองรับด้านการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลฯ ดังนั้นขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องระมัดระวังการ
ใช้เงินงบประมาณ เพราะรายรับอาจจะเข้าไม่ถึง

นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-12-งบประมาณที่ตั้งไว้ในปี 60 ตั้งไว้ 81 ล้าน ส่วนที่เกินจะเป็นงบที่รองรับด้านการศึกษา
ผู้บริหารต้องบริหารจัดการงบประมาณให้ดี การศึกษาเป็นการลงทุนระยะยาว อาจมีการ
เติบโตเรื่องอัตรากาลังในปีต่อไป เป็นเรื่องที่ดี ทั้งนี้ถือเป็นหน้าเป็นตาของเทศบาล อีกทั้ง
งบประมาณในส่วนของเงินเดือนและเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลก็เพิ่มขึ้นมาก
ดังนั้นขอฝากผู้บริหารทบทวน กากับการใช้เงิน ว่าเราควรจะลดรายจ่ายในส่วนไหน เพื่อ
เราจะได้มีงบมาพัฒนาได้
-กองช่างมีงานมาก มีทั้งของเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มาขอให้เทศบาลดาเนิน
การให้ กองช่างมีบุคลากรไม่เพียงพอขอให้พิจารณาด้วย

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
มติ

-ขอมติที่ประชุม

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ

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

นายพินิจ
ไชยมุข
สมาชิกสภาเขต 2
นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จานวน 5 คน

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ

-ขอมติที่ประชุม

-ที่ประชุมมีมติรับหลักการในวาระที่ ๑ ด้วยมติ
เห็นชอบ
9
เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1
เสียง
เป็นว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

-สอบถามที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่
-ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติม

มติ

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ

-13ที่ประชุมมีมติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ จานวน 5 คน ด้วยมติ
เห็นชอบ 9
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
เป็นว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
-กล่าวต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมได้มีมติพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติฯ จานวน 5 คนแล้ว ลาดับต่อไปขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกฯ
พร้อมผู้รับรองเพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ

นายสุทัศน์
สุยะใหญ่ เสนอ
นางผ่องจิต
ปัญโญใหญ่
สมาชิกสภาเขต 1
ผู้รับรอง ๑. นางนงนุช เทพวงค์
๒. นายอภิสิทธิ์
มติ

-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

นายพินิจ
ไชยมุข
สมาชิกสภาเขต 2

เสนอ
ผู้รับรอง

มติ

-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

นายบุญสม
แสงสุขศิริ
๑. นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่ ๒. นายสุทัศน์

นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่ เสนอ นางนงนุช
เทพวงค์
สมาชิกสภาเขต 1
ผู้รับรอง ๑. นายสุเมธี ใจยาใหญ่

๒. นายบุญสม

มติ

-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

นางนงนุช
เทพวงค์
สมาชิกสภาเขต 2

เสนอ นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ผู้รับรอง 1 นายทองคา สุยะใหญ่ 2. นายกิตติกร

มติ

-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาเขต 2

เสนอ นายพินิจ
ไชยมุข
ผู้รับรอง 1. นายอภิสิทธิ์ อภิวงค์งาม 2. นายภิญ

มติ

-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

อภิวงค์งาม

สุยะใหญ่

แสงสุขศิริ

ศรีใหญ่

สมบูรณ์ชัย

-14นายภิญ
สมบูรณ์ชัย -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ จานวน 5 คน
ประธานสภาฯ
ประกอบด้วย 1.นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่ 2.นายบุญสม แสงสุขศิริ
3. นางนงนุช เทพวงค์ 4. นายสุเมธี ใจยาใหญ่ 5. นายพินิจ
ไชยมุข
นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
นายสุรินทร์ ทาเกิด
เจ้าหน้าที่งบประมาณ

-ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ ชี้แจงระเบียบ ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
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
ข้อ 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

-15ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจานวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้
(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฏหมาย
ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ให้ประธานสภาท้องถิ่น
เป็นผู้ชี้ขาด
นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ

-ให้ที่ประชุมพิจารณากาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 49

ที่ประชุม

-ที่ประชุมพิจารณา และกาหนดให้สมาชิกสภาฯ ที่จะแปรญัตติเสนอคาแปรญัตติต่อคณะ
กรรมการฯ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
-กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ในวันที่ 19 สิงหาคม ๒๕๕9
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
-ให้เลขานุการสภาฯ แจ้งนัดประชุมครั้งแรกเพื่อเลือกประธานกรรมการแปรญัตติและ
เลขานุการฯ และให้ทาหนังสือเชิญนายกเทศมนตรีหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมด้วย

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ

-กาหนดพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ จะบรรจุเข้าในระเบียบ
วาระการประชุมสภาฯ วันที่ 26 สิงหาคม ๒๕๕9 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลตาบลบ้านธิ

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
นายสุทัศน์ สุยะใหญ่
สมาชิกสภาเขต 1
นายพินิจ
ไชยมุข
สมาชิกสภาเขต 2
นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่
สมาชิกสภาเขต 1

-สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ ท่านใดจะมีเรื่องเสนอแนะหรือสอบถาม
-แจ้งฝาท่อรางระบายน้า หมู่ 2 ชารุด ให้ซ่อมแซม ส่งรูปทางไลน์ให้กองช่างแล้ว
-ป้ายตามซอยหมู่บ้านต่าง ๆ ชารุด ขอให้สารวจและดาเนินการจัดทา
-กรณีน้าท่วมขังหน้าวัดศรีมูลตรงป้ายไทลื้อ ได้ดาเนินการแก้ไขไปบ้างหรือยัง
-ถนนจากหมู่ 2 –ดอยเวียง ชารุดมากช่วยออกสารวจและแก้ไขปัญหาด้วย
-ถนนหลังอาเภอเป็นหลุมลึกมาก การสัญจรไปมาไม่สะดวก

นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาเขต 2
นายวรชาติ
ศรีไม้
นายกเทศมนตรีฯ

นายวรชาติ
ศรีไม้
นายสุรินทร์ ทาเกิด
ปลัดเทศบาล

-16-บริเวณหนองน้าสานักงานกิจการไฟฟ้าดินสไลด์ ไม่ทราบแก้ไขหรือยัง
-งานก่อสร้างวางท่อหมู่ที่ 14 ใช้เวลานานการสัญจรไปมาลาบาก ดูปริมาณงานไม่มาก
น่าจะเร่งรัดงานให้เสร็จเร็วกว่านี้
-กรณีหมู่ที่ 2 ให้ ส.ท.สุทัศน์ ทาหนังสือมาเพื่อประกอบการดาเนินการ
-ป้ายชารุดจะให้เจ้าหน้าที่ออกสารวจและรวบรวมทาต่อไป
-กรณีน้าท่วมขัง จะประสานทางอบจ.จะขอดินที่ขุดหมู่ 14 มาถมเพื่อแก้ไขปัญหา
-ถนนหมู่ 2 –ดอยเวียง รองปริญญาได้ประสานทางจังหวัดมาซ่อมแซม และถนนหลัง
อาเภอบ้านธิก็จะให้เจ้าหน้าที่กองช่างดาเนินการซ่อมแซมต่อไป
-เรื่องดินสไลด์ที่ประปา ความจริงจะตั้งงบดาเนินการในปี 60 แต่งบประมาณเรามีจานวน
จากัด
-การวางท่อหมู่ที่ 14 ไม่แน่ใจว่าจะเป็นจากเรื่องรั้วหรือท่อประปาที่ทาให้ล่าช้า ตอนนี้
ก็เปิดให้ใช้งานได้แล้ว
-ผู้บริหารขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ
-ให้ปลัดเทศบาลชี้แจงกรณีเรื่องระเบียบในการรายงานสถานะทางการเงิน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ข้อ 100 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามที่กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด เพื่อส่งให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
ตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสาเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สาหรับ
องค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งนายอาเภอ
ข้อ 101 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสาเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
ตามข้อ 100 โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร
-ตามระเบียบนี้ ให้ยกเลิก (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ

-17-กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาประชุมและให้ความ
ร่วมมือในการประชุมทาให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมกล่าวปิดประชุม
สภา สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9 วันที่ 15 สิงหาคม 2559

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.
(ลงชื่อ)

สุเมธี
ใจยาใหญ่
ผูจ้ ดรายงานการประชุม
(นายสุเมธี
ใจยาใหญ่ )
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ

