รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
วันที่ 26 สิงหาคม ๒๕๕9 เวลา 13.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลบ้านธิ
.........................................
ผู้มาประชุม
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
๑
นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
๒
นายกิตติกร
ศรีใหญ่
3
นายสุทัศน์
สุยะใหญ่
4
นางผ่องจิต
ปัญโญใหญ่
5
นายอภิสิทธิ์
อภิวงค์งาม
6
นางนงนุช
เทพวงค์
7
นายพินิจ
ไชยมุข
8
นายบุญสม
แสงสุขศิริ
9
นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ผู้ขาดการประชุม
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นายทองคา
สุยะใหญ่
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
๑
นายวรชาติ
ศรีไม้
2
นายปริญญา ขาววัฒน์
3
นายชิษณุพงค์ ปินไชย
4
นายวรเทพ
คาใจ
5
นายสุรินทร์
ทาเกิด
6
นายวิชัต ประธานราษฎร์
7
ส.ต.อ.สมบัติ ยะอุโมงค์
8
นางสินารัตน์ ท้าวอุ่นเรือน
9
นายกิตติศักดิ์ ปุ๊ดภาษี
10 สิบเอกสุขเกษม คาอ้วน
11 นายอภิชาติ อุดเจริญ
12 น.ส.วิไลวรรณ พรหมหลง
13 นางศรีวรรณ ปัญโญใหญ่

ตำแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
รองประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ

ภิญ
กิตติกร
สุทัศน์
ผ่องจิต
อภิสิทธิ์
นงนุช
พินิจ
บุญสม
สุเมธี

ลำยมือชื่อ
สมบูรณ์ชัย
ศรีใหญ่
สุยะใหญ่
ปัญโญใหญ่
อภิวงค์งาม
เทพวงค์
ไชยมุข
แสงสุขศิริ
ใจยาใหญ่

ตำแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ

หมำยเหตุ
ขาดการประชุม

ตำแหน่ง
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
ปลัดเทศบาลตาบลบ้านธิ
รองปลัดเทศบาลตาบลบ้านธิ
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
รักษาการ ผ.อ.กองสวัสดิการสังคม
นายช่างไฟฟ้า
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
เจ้าพนักงานธุรการ

ลำยมือชื่อ
วรชาติ
ศรีไม้
ปริญญา
ขาววัฒน์
ชิษณุพงค์ ปินไชย
วรเทพ
คาใจ
สุรินทร์
ทาเกิด
วิชัต ประธานราษฎร์
สมบัติ
ยะอุโมงค์
สินารัตน์
ท้าวอุ่นเรือน
กิตติศักดิ์
ปุ๊ดภาษี
สุขเกษม
คาอ้วน
อภิชาติ
อุดเจริญ
วิไลวรรณ พรหมหลง
ศรีวรรณ
ปัญโญใหญ่

-นายสุเมธี ใจยาใหญ่ เลขานุการสภาฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญ
ท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมในโอกาสต่อไป

-2ผู้มาประชุม
ผู้ลาประชุม
ผู้ขาดประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
รวมผู้เข้าประชุม
เริ่มประชุมเวลา

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
13.๐๐ น.

9 คน
- คน
1 คน
13 คน
22 คน

ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวต่อที่ประชุม บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิได้มาประชุม
พร้อมกันแล้วและเลขานุการสภาฯได้ตรวจสอบแล้วว่าครบองค์ประชุม(มีผู้มาประชุม 9 คน,ผู้ไม่มาประชุม 1 คน ตาม
พ.ร.บ.เทศบาล ฯ พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ดังนั้นกระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล
ตาบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2559 โดยเริ่มประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2559
วันที่ 15 สิงหาคม 2558
นายภิญ
สมบูรณ์ชัย -ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ร่วมกันประชุม เพื่อตรวจรายงานการ
ประธานสภาฯ
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9 วันที่ 15 สิงหาคม
๒๕๕9 และมติเป็นเอกฉันท์ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการประชุม
สภาฯ จึงเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาฯ ต่อไป
นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
นายพินิจ
ไชยมุข
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
มติ

-สอบถามสมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือไม่

ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติ เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2560 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่นและแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕1, ข้อ 52

-แก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมหน้า 6 จาก 6 เมตร เป็น 8 เมตร และเพิ่มคาว่า ตั้งงบ
ขอมติที่ประชุม
-ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี
2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์

-3นายภิญ
สมบูรณ์ชัย -ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
ประธานสภาฯ
พ.ศ. 2560 ได้ร่วมกันประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
1. นายพินิจ ไชยมุข
2. นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่
3. นายบุญสม แสงสุขศิริ
4. นายสุเมธี ใจยาใหญ่
5. นางนงนุช เทพวงค์
ผู้เข้าร่วมประชุม นายสุเมธี
ใจยาใหญ่ เลขานุการสภาฯ
นายประกรณ์ เลขานุการนายกฯ
-ที่ประชุมได้พิจารณา เลือก นายบุญสม แสงสุขศิริ เป็นประธานกรรมการ
เลือก นางนงนุช เทพวงค์ เป็นเลขานุการ
-โอกาสนี้ขอเชิญนายบุญสม แสงสุขศิริ ประธานกรรมการ เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายบุญสม แสงสุขศิริ
ประธานกรรมการฯ

-จากการประชุมสภาเทศบาลฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ได้กาหนดให้สมาชิกสภาฯ
เสนอยื่นคาแปรญัตติฯ ตั้งแต่วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. 16.30 น. เป็นเวลา 24 ชั่วโมง (วันที่ 16 -18 สิงหาคม เวลาทาการวันละ 8 ชม.)
ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอยื่นแปรญัตติฯ คณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงได้
ร่วมประชุมกันเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 10.๐๐ น. และที่ประชุมได้พิจารณา
กันอย่างรอบคอบทุกด้านแล้ว เห็นว่าผู้บริหารได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้เหมาะสมครอบคลุมทุกด้านแล้ว จึงเห็นควรคงร่างเดิม
จึงได้นาส่งรายงานประชุมฯ พร้อมร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ เพื่อเสนอสภาฯ เพื่อ
พิจารณาในวาระสองต่อไป

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ

-ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ในวาระที่สอง

มติ

-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ในวาระสอง ด้วยมติ เห็นชอบ 8
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง 1
เสียง
เป็นว่าที่ประชุมเห็นชอบ

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ

-4-กล่าวต่อที่ประชุมว่าต่อไปจะเป็นการดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554
ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเห็นอันสมควร
ในการพิจารณาในวาระนี้ ให้ท่ปี ระชุมสภาท้องถิน่ ลงมติวา่ จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่
-ขอมติที่ประชุมว่าที่ประชุมสภาฯ จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่

มติ

-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ด้วยมติ เห็นชอบ 8
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง 1
เสียง
เป็นว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2558
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปา หมู่ 1 จานวนเงิน
523,000 บาท

นายภิญ สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
นายสุรินทร์
ทาเกิด
ปลัดเทศบาล

-ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงต่อสภาฯ
-ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2558 ได้ตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่า
ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปา หมู่ 1 และสภาฯ ได้อนุมัติกันเงิน
ไว้เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ไว้แล้วนั้น ต่อมาได้มีการสอบราคาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้
สนใจมาซื้อซองสอบราคาเนื่องจากผู้ที่จะมาดาเนินการต้องมีความชานาญสูง และเมื่อ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 สภาฯ ได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายฯ เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ และขณะนี้อยู่ระหว่างเรียกทาสัญญา
อาจทาให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนกันยายน 2559 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน เก็บรักษาเงินและ
และการตรวจเงินชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2548 หมวด 5 การกันเงิน

-5ข้อ 59 วรรคสอง ความว่า หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดาเนินการก่อหนี้ผูก
พันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่น หรือกรณีมีความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยน
แปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ดาเนิน
การหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม
นายภิญ สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

-ให้สมาชิกสภาฯ สอบถาม

นายภิญ สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
มติ

-ขอมติที่ประชุม
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ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน
-ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงต่อที่ประชุม

นายภิญ สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
นายสุรินทร์
ทาเกิด
ปลัดเทศบาล

-ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม

-ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปา หมู่ 1 จานวนเงิน 523,000 บาท
-ด้วยมติ
เห็นชอบ 8 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
เป็นว่าที่ประชุมเห็นชอบ

-ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2559 มีรายจ่ายแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รวมจานวน 5 โครงการ รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น
2,048,000 บาท (สองล้านสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภาย
ในวันที่ 30 กันยายน 2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

-6หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมิได้
ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่
เกินหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นหรือกรณีมีความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว
ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ขอให้อนุมัติ
เปลี่ยนหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ดาเนินการหรือมีเงินเหลือ
จ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบฯ จึง
เสนอสภาฯ เพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน รวมเป็นจานวน 2,048,000 บาท (สองล้านสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
รายละเอียดดังนี้
1. ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้ บ้านสันทราย หมู่ 5 จานวน 419,000 บาท
2. ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (ต่อเนื่องปี 58) บ้านสันมะนะ หมู่ 10 จานวน
250,000 บาท
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารป้องกันฯ จานวน 770,000 บาท
4. โครงการถมหินคลุกบดอัดแน่น บ้านป่าตาลฮ่องแฮ่ หมู่ 19 จานวน 309,000 บาท
6. โครงการวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะนะ หมู่ 10 จานวน 300,000 บาท

นายภิญ สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

-ให้สมาชิกสภาฯ สอบถาม

นายภิญ สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
มติ

-ขอมติที่ประชุม
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ขอความเห็นชอบพื้นที่ ที่จะดาเนินการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
ภายใต้ คทช.

-ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม

-ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ 8
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
เป็นว่าที่ประชุมเห็นชอบ

นายภิญ สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
นายสุรินทร์
ทาเกิด
ปลัดเทศบาล

-7-ให้ปลัดเทศบาลชี้แจงต่อที่ประชุม
-ตามหนังสือจังหวัดลาพูน ที่ ลพ 0013.3/ว.13689 วันที่ 25 สิงหาคม 2559 และ
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส.1603.3/ว 11775 วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ด้วยคณะ
อนุกรรมการจัดหาที่ดิน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ได้จัดประชุม
คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2559 โดยมี
พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นประธาน ได้พิจารณาพื้นที่เป้าหมายดาเนินการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาล ภายใต้ คทช. จานวน 21 พื้นที่ 18 จังหวัด ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้นาพื้นที่
เป้าหมายดังกล่าวไปดาเนินการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้ คทช.
ซึ่งจังหวัดลาพูน พื้นที่เป้าหมาย (ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร) จานวน
7,877 ไร่ ซึ่งในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวตามระเบียบกรมป่าไม้ จะต้องมีหลักฐานที่
แสดงว่าได้รับความเห็นชอบจากสภาตาบลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลท้องที่ที่ป่านั้น
ตั้งอยู่ ทางจังหวัดจึงขอความร่วมมือ อปท. จัดประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นที่
ที่จะดาเนินการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้ คทช. ให้แล้วเสร็จและ
รายงานให้ทราบภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 เพื่อประกอบการขออนุญาตต่อไป
จึงเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา

นายภิญ สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

-ให้สมาชิกสภาฯ สอบถาม

นายภิญ สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
มติ

-ขอมติที่ประชุม
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นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ

-ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม

-ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ 8
เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
เป็นว่าที่ประชุมเห็นชอบ
เรื่องอื่น ๆ
-ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หรือเจ้าหน้าที่ท่านใดมีเรื่องแจ้งที่ประชุม หรือมีข้อสอบถาม

-8นายสุรินทร์ ทาเกิด
-ขอชี้แจงกรณีการครบวาระการดารงตาแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ปลัดเทศบาล
ทางสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดลาพูน แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นที่ครบวาระ ให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ ที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ข้อ 2 กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ที่จะพ้นจากตาแหน่งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ต้องพ้นจากตาแหน่งเนื่องจากครบวาระตามกฏหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
ยังคงอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยให้มีจานวนตามกฏหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้
นายภิญ
สมบูรณ์ชัย -กล่าวปิดประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี
ประธานสภาฯ
พ.ศ. 2559 วันที่ 26 สิงหาคม 2559
ปิดประชุมเวลา 15.00 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นายสุ เมธี ใจยาใหญ่ )
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นางนงนุช

เทพวงค์ )

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายอภิสิทธิ์

อภิวงค์งาม)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายบุญสม

(ลงชื่อ)

แสงสุขศิริ )
กรรมการ/เลขานุการ

(นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่ )
การประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัย ที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9

(นายภิญ สมบูรณ์ชัย)
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ

