รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕61
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕61 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
.........................................
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
2
นายอภิสิทธิ์
อภิวงค์งาม
3
นายกิตติกร
ศรีใหญ่
4
นางผ่องจิต
ปัญโญใหญ่
5
นายทองคา
สุยะใหญ่
6
นายบุญสม
แสงสุขศิริ
7
นายพินิจ
ไชยมุข
8
นางนงนุช
เทพวงค์
9
นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นายปริญญา ขาววัฒน์
2
นายชิษณุพงศ์ ปินไชย
3
นายประกรณ์ ขันพนัส
4
ด.ต.จรัญญู
อภิวงค์งาม
5
นายวิชัต
ประธานราษฎร์
6
ส.ต.อ.สมบัติ ยะอุโมงค์
7
นางสินารัตน์
ท้าวอุ่นเรือน
8
นายกิตติศักดิ์ ปุ๊ดภาษี
9
นางสาววารุณี งามพานิชกิจ
10 นางสาวชนาธิป อภิวงค์งาม
11 ส.อ.สุขเกษม คาอ้วน
12 นายอภิชาติ
อุดเจริญ
13 น.ส.พัทธ์สุดา ปาระมี
14 นายเฉลิมพล อินทรชัยศรี
15 นางสาวพิกุล เตชะปัน
16 ส.ต.อ.อนุเทพ ปานแก้ว
17 นายยอด
มหาไม้
18 นางศรีวรรณ
ปัญโญใหญ่
19 นางสาววัลลภา พินโยจิต
20 จ่าสิบโทธีระพงษ์ พันธ์ดี
21 นางสาวชลิตตา ศรีวิโรจน์
22 นางสุพัตรา
นันตา

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
รองประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
รองประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
ตาแหน่ง
รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
รองปลัดเทศบาลตาบลบ้านธิ
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
ผู้อานวยการกองการศึกษา
ผู้อานวยการกองสวัสดิการฯ
นายช่างไฟฟ้าฯ
นิติกรฯ
ผ.อ. ร.ร.เทศบาลตาบลบ้านธิ
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ฯ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
ครู คศ.1
ครู คศ.2

สุเมธี
อภิสิทธิ์
กิตติกร
ผ่องจิต
ทองคา
บุญสม
พินิจ
นงนุช
นายภิญ

ลายมือชื่อ
ใจยาใหญ่
อภิวงค์งาม
ศรีใหญ่
ปัญโญใหญ่
สุยะใหญ่
แสงสุขศิริ
ไชยมุข
เทพวงค์
สมบูรณ์ชัย

ปริญญา
ชิษณุพงศ์
ประกรณ์
จรัญญู
วิชัต
สมบัติ
สินารัตน์
กิตติศักดิ์
วารุณี
ชนาธิป
สุขเกษม
อภิชาติ
พัทธ์สุดา
เฉลิมพล
พิกุล
อนุเทพ
ยอด
ศรีวรรณ
วัลลภา
ธีระพงษ์
ชลิตตา
สุพัตรา

ลายมือชื่อ
ขาววัฒน์
ปินไชย
ขันพนัส
อภิวงค์งาม
ประธานราษฎร์
ยะอุโมงค์
ท้าวอุ่นเรือน
ปุ๊ดภาษี
งามพานิชกิจ
อภิวงค์งาม
คาอ้วน
อุดเจริญ
ปาระมี
อินทรชัยศรี
เตชะปัน
ปานแก้ว
มหาไม้
ปัญโญใหญ่
พินโยจิต
พันธ์ดี
ศรีวิโรจน์
นันตา

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
23 นางจุฑามาศ
ปันทัน
24 นางสาววิภาวี จีปูคา
25 นายศุภกร
ชัยอิ่นแก้ว

-2ตาแหน่ง
ครู คศ.1
ครู คศ.1
นักผังเมือง

ลายมือชื่อ
จุฑามาศ
ปันทัน
วิภาวี
จีปูคา
ศุภกร
ชัยอิ่นแก้ว

-นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่ เลขานุการสภาฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียน เชิญ
ท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมในโอกาสต่อไป
ผู้มาประชุม
จานวน
9 คน
ผู้ลาประชุม
จานวน
- คน
ผู้ขาดประชุม
จานวน
- คน
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 25 คน
รวมผู้เข้าประชุม จานวน 34 คน
ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวต่อที่ประชุม บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ ได้มาประชุม
พร้อมกันแล้ว และได้ตรวจสอบแล้วครบองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯ มาประชุม 9 คน ตามพ.ร.บ.เทศบาลฯ พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ดังนั้นกระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยแรก
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561 และขอดาเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-แนะนาข้าราชการโอนย้ายมาปฏิบัติงานสานักงานเทศบาลฯ และโรงเรียนเทศบาลฯ
1. นางสาวชลิตตา
ศรีวิโรจน์
ครู คศ. 1
2. นางสุพัตรา
นันตา
ครู คศ. 2
3. นางจุฑามาศ
ปันทัน
ครู คศ. 1
4. นางสาววิภาวี
จีปูคา
ครู คศ. 1
5. นางสาวพิกุล
เตชะปัน
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
6. ส.ต.อ.อนุเทพ
ปานแก้ว
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ
7. จ่าสิบโทธีระพงษ์ พันธ์ดี
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
-รายงานผลการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านธิ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 3 และ 4)
-คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านธิ ได้ดาเนินการตรวจ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ แล้ว ประธานกรรมการ นายยล ทิวงศ์กรู ได้ส่งรายงานผล
และเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อคณะผู้บริหารเทศบาล จึงแจ้งต่อที่
ประชุมสภาฯ เพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้

ที่ประชุม

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2560
วันที่ 20 กันยายน 2560

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-3-ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ร่วมกันประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม
2560 เพื่อตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2560
วันที่ 20 กันยายน 2560 และคณะกรรมการได้มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ข้อความในรายงานการประชุมสภาฯ จึงเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาฯ ต่อไป

นายสุเมธี
สุยะใหญ่
ประธานสภาฯ
นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใดหรือไม่

มติ

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2560
ด้วยมติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติ เรื่อง การกาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจาปี พ.ศ. 2561 ,วันเริ่มสมัยประชุมสภา
และการกาหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจาปี พ.ศ. 2562

-ขอเปลี่ยนแปลงข้อความหน้า 8 ข้อ 6 เปลี่ยนข้อความ หนา 1.10 เมตร เป็นหนา 0.10 เมตร
-จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในรายงานการประชุมฯ อีกหรือไม่
-ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2560 วันที่ 20 กันยายน 2560 โปรดยกมือขึ้น

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่ -เชิญเลขานุการสภาฯ นาเรียนระเบียบ ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ประธานสภาฯ
นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เลขานุการสภาฯ
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21 การกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปีของ
แต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจาปี
สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นาความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมือ่ สภาท้องถิน่ มีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิน่ ทาเป็นประกาศของสภาท้องถิน่ พร้อมปิด
ประกาศไว้ที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกรณีทไ่ี ม่ได้กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปีหรือไม่ได้กาหนดวันเริม่ ประชุมสามัญ
ประจาปีสมัยแรกในปีถัดไป หรือมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจาปีหรือ
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีที่กาหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในสมัยประชุม
สามัญประจาปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัย
สามัญประจาปีให้สภาเทศบาลกาหนด ฯลฯ
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกาหนดไม่เกินสามสิบวัน ถ้าขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับ
อนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
-ทั้งนี้สภาเทศบาลฯ ได้กาหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
เป็นต้นไป มีกาหนด 30 วัน และในวันนี้ขอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณากาหนดสมัยประชุมอีก
3 สมัย ซึ่งรวมกับสมัยแรก จะเป็น 4 สมัย

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายพินิจ
ไชยมุข
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-4-ให้ที่ประชุมกาหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจาปีอีก 3 สมัยและวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ
ประจาปี พ.ศ. 2561 พร้อมกาหนดสมัยประชุมสภา สมัยแรกประจาปี พ.ศ. 2562
เสนอ ประชุมสภา -สมัยที่ 2 วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 พฤษภาคม 2561
-สมัยที่ 3 วันที่ 1 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2561
-สมัยที่ 4 วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2561
-เสนอกาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2562 วันที่ 1 กุมภาพันธ์
2562 เป็นต้นไป มีกาหนด 30 วัน

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่ -จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่
ประธานสภาฯ
นายสุเมธี
ใจยาใหญ่ -หากไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอเป็นอย่างอื่น ผมขอมติที่ประชุม หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ
ประธานสภาฯ
ตามที่เสนอมา โปรดยกมือขึ้น
มติ

-ที่ประชุมมติเห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าสนองพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (อพ.สธ.)

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายชิษณุพงศ์ ปินไชย
รองนายกเทศมนตรีฯ

-เรียนเชิญผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุม
-เกี่ยวกับการดาเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เทศบาลได้ทาเรื่องเข้าร่วมโครงการตั้งแต่
ปี 58 แล้ว ด้วยการเสนอหนังสือต้องผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายขั้นตอน ทาให้การประสาน
ติดต่อสอบถามความคืบหน้าล่าช้ามาก จึงให้เจ้าหน้าที่สอบถามไปยังกรมส่งเสริมฯ ทางกรมส่งเสริมฯ
จึงให้ส่งเรื่องเข้าร่วมโครงการฯ ใหม่ โดยมีเอกสารประกอบ คือ สาเนารายงานประชุมประชาคม
ชุมชน, สาเนารายงานการประชุมสภาฯ , เอกสารแผนที่ตาบลที่มีมาตราส่วน และข้อมูลพื้นฐาน
ชุมชน เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มีนโยบายผลักดันสมุนไพรไทยให้เป็นทรัพยากร
ที่สาคัญของประเทศ เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ผลักดันเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ อีกทั้งเป็นการ
ส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพรเป็นการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ ในขั้นตอนนี้จะเสนอขอ
ความเห็นชอบจากสภาฯ ในการเสนอโครงการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) หากสภาฯ เห็นชอบ
ก็จะรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งไปยังผู้อานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ ต่อไป สาหรับโครงการนี้ได้ผ่านประชาคมชุมชนแล้ว ผู้บริหารเห็นว่าโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ประกอบกับพันธุ์พืชที่ควรอนุรักษ์ฯ ใน
ชุมชนเรามีอยู่แล้ว

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
มติ

-5-จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามหรือไม่
-ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม ผมขอมติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติ -เห็นชอบ 8 เสียง
-ไม่เห็นชอบ - เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง การพิจารณาขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสาหรับดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรีฯ

-เรียนเชิญผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุม

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรีฯ
นางสาววารุณี งามพานิชกิจ
ผอ.กองสาธารณสุข

-จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามหรือไม่เชิญครับ

-ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางการตั้งจ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 20
หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท ตามแนวทางหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้หมู่บ้านส่งโครงการอย่างน้อย 3 โครงการ ขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตาบลบ้านธิ เพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา
67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) คือเงินอุดหนุนและการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาล
จะกระทาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว
-หากวันนี้สภาเทศบาลฯ ให้ความเห็นชอบ เจ้าหน้าที่จะส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน
พิจารณาอนุมัติ ถ้าจังหวัดอนุมัติแล้วก็จะดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้คณะกรรมการหมู่บ้านที่ขอรับ
เงินอุดหนุนต่อไป

-โครงการพระราชดาริ ด้านสาธารณสุข มีโครงการอะไรบ้าง
-เชิญผู้อานวยการกองสาธารณสุขชี้แจง
-สาหรับโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุขมีทั้งหมด 11 โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
3. การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

-64. การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

5. การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
6. การควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
7. การควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
8. การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
9. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
10. โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาการชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ
11. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
แนวทางการขอรับเงินอุดหนุน
1. ให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทาโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3 โครงการ
ขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตาบลบ้านธิหมู่บ้านละ 20,000 บาท
2. โครงการที่ขอรับงบประมาณจะต้องผ่านการประชาคมของหมู่บ้าน ให้มีความเหมาะสมกับ
ปัญหาและบริบทของพื้นที่
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
มติ

-จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามอีกหรือไม่

ระเบียบวาระที่ 6

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561
6.1 โอนงบประมาณรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปตั้งจ่ายเพิ่มเติม
หมวดค่าใช้สอย ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม แผนงานบริหารทั่วไป (สานักปลัด)

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายชิษณุพงศ์ ปินไชย
รองนายกเทศมนตรีฯ

-เชิญผู้บริหารชี้แจง

-ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติ -เห็นชอบ 8 เสียง
-ไม่เห็นชอบ - เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง

-สานักปลัดได้รับมอบหมายให้ดูแลบารุงรักษาครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น เช่น รถยนต์ รถจักรยาน
ยนต์ ที่ใช้ปฏิบัติงานส่วนรวมของเทศบาลฯ โดยเฉพาะงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีรถที่

-7ต้องดูแลรับผิดชอบหลายคันและจาเป็นต้องมีการตรวจเช็คซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานได้เสมอ เนื่อง
จากเป็นงานบริการบาบัดทุกข์บารุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน ประกอบกับรถยนต์มีอายุการใช้งาน
มาหลายปีแล้ว จึงมีการซ่อมแซมบ่อยครั้ง จึงทาให้งบประมาณที่ตั้งไว้สาหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์/
ทรัพย์สิน ในหมวดค่าใช้สอย จานวน 100,000 บาท ไม่เพียงพอ จึงเสนอสภาฯ พิจารณาตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ
ประมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
รายละเอียดดังนี้
โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน 97,000 บาท
โอนตั้งจ่ายเพิ่มเติม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ค่าบารุงรักษาและ
แซมแซม จานวน 97,000 บาท
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
มติ

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายชิษณุพงศ์ ปินไชย
รองนายกเทศมนตรีฯ

-เชิญสมาชิกสภาฯ สอบถาม
-ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม ผมขอมติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเพิ่มเติมตามหมวด
และรายการดังกล่าวข้างต้นด้วยมติ -เห็นชอบ 8 เสียง
-ไม่เห็นชอบ - เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง
6.2 โอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ไปตั้งจ่ายเป็นราย
การใหม่หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์สานักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)
-เชิญผู้บริหารชี้แจง
-ด้วยเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 งานบริหารงานคลังไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไว้ แต่มีความจาเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้สาหรับ
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัสดุ (ระบบ e-gp) ,งานการเงินและบัญชี (ระบบ e-laas) จึงเสนอสภา
เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบฯ โดยขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 รายละเอียดดังนี้

โอนลด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน 66,800 บาท

-8โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ครุภัณฑ์สานักงาน ชั้นไม้เก็บเอกสาร ขนาด 3 ชั้น 6 ล็อก จานวน 4 อัน ๆ ละ 1,200 บาท
รวมเป็นเงิน 4,800 บาท (จัดหาตามราคาท้องตลาด)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 62,000 บาท เพื่อจัดซื้อ
1. เครื่องสแกนเนอร์สาหรับใช้ในงานพัสดุ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง E-GP จานวน 1 เครื่อง ราคา
20,000 บาท (จัดหาตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ICT)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
เพื่อใช้ในงานพัสดุ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง E-GP จานวน 1 เครื่อง และงานระบบบัญชี e-laas จานวน
1 เครื่อง (จัดหาตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ICT)
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
มติ

-เชิญสมาชิกสภาฯ สอบถาม
-ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม ผมขอมติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ตามหมวดและรายการดังกล่าวข้างต้นด้วยมติ -เห็นชอบ 8 เสียง
-ไม่เห็นชอบ - เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง
6.3 โอนงบประมาณรายจ่ายประจา เงินเดือนพนักงาน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชนหรือนิติบุคคล

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรีฯ

-เชิญผู้บริหารชี้แจง
-จากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2560 วันที่ 20 กันยายน 2560
ผู้บริหารเสนอเรื่องให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบกู้เงินจากสานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการสภา
(ก.ส.ท.) เพื่อดาเนินการก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาลตาบลบ้านธิ และก่อสร้างอาคารบริการ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และสภามีมติเห็นชอบแล้วนั้น ทางเทศบาลก็ได้
ดาเนินการจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อออกแบบแปลนและกาหนดราคาค่าก่อสร้างอาคารสานักงาน
เทศบาลและศูนย์บริการประชาสัมพันธ์และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่บริเวณ (บ้านสามไต)
หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านธิ บัดนี้ได้ดาเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะต้องดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างให้กับผู้รับจ้าง แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อดาเนินการไว้ จึงเสนอ

-9สภาฯ เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้
โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) เงินเดือนพนักงาน จานวน 150,000 บาท
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน
หรือนิติบุคคล จานวน 150,000 บาท
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
มติ

-เชิญสมาชิกสภาฯ สอบถาม

ระเบียบวาระที่ 7

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดาเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จานวน 7 โครงการ
เป็นจานวนเงิน 2,069,000 บาท

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรีฯ

-เชิญผู้บริหารชี้แจง

-ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม ผมขอมติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ตามหมวดและรายการดังกล่าวข้างต้นด้วยมติ -เห็นชอบ 8 เสียง
-ไม่เห็นชอบ - เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง

- ด้วยมีโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จาเป็นเร่งด่วนต้องแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนแก่พี่น้อง
ประชาชนตาบลบ้านธิ ในเรื่องน้าเพื่ออุปโภค บริโภคที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากวงเงินในการจัดตั้งงบ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 มีจานวนจากัด จึงไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อดาเนินการไว้
จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จานวน 2,069,000 บาท เพื่อดาเนินการก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน จานวน 7 โครงการ โดยอาศัยแนวทางตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการ
ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินฯ
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-10หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกาหนด
(๒) ได้ส่งเงินสบทบกองทุนส่งเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อหนี้
ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไปหากไม่ดาเนินการภายในระยะ
ที่กาหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงิน
สะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจาและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้
จ่ายเงินสะสมให้คานึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว
-ทั้งนี้มีทั้งหมด 7 โครงการ จานวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,069,000 บาท โดยจะขอสภาฯ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบตามอานาจหน้าที่
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-ผู้บริหารเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จานวน 2,069,000 บาท เพื่อดาเนินการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานจานวน 7 โครงการ ซึ่งผมจะขอมติที่ประชุมเป็นข้อ ๆ ตามลาดับ ดังนี้
ลาดับ ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 10 จานวน 99,000 บาท เพื่อเป็นค่า
ใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 10 รายละเอียด
ตามแบบแปลนและประมาณการกองช่างเทศบาลตาบลบ้านธิ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00130) และแผนพัฒนาสามปี 2560-2562

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-เชิญสมาชิกสภาฯ สอบถาม

มติ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยมติ -เห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-ไม่อยู่ในที่ประชุม
-งดออกเสียง

-ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมจานวน 99,000
บาท เพื่อดาเนินการตามโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 10 โปรดยกมือขึ้น
7
1
1

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

2. โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้าดื่ม (ระบบ RO) บ้านธิศรีมูล หมู่ที่ 14 จานวน 250,000
บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบผลิตน้าดื่ม (ระบบ RO) หมู่ที่ 14 โรงเรียนวัดบ้านธิ
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการกองช่างเทศบาลตาบลบ้านธิ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา(00310) และแผนพัฒนาสามปี 2560-2562

-11นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
มติ

-เชิญสมาชิกสภาฯ สอบถาม
-ถ้าไม่มี ผมขอมติทีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมจานวน 250,000 บาท
เพื่อดาเนินการตามโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้าดื่ม (ระบบRO) หมู่ที่ 14 โรงเรียนวัดบ้านธิ
โปรดยกมือขึ้น
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยมติ -เห็นชอบ
7 เสียง
-ไม่เห็นชอบ
- เสียง
-ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 เสียง
-งดออกเสียง
1 เสียง
3. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าปี้ หมู่ที่ 17 จานวน 270,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยก่อสร้างโรงกรองขนาด 2.5
ลูกบาศ์กเมตร และถังน้าใสขนาด 14 ลูกบาศ์กเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณ
ของกองช่างเทศบาลตาบลบ้านธิ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) และ
แผนพัฒนาสามปี 2560- 2562

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-โครงการของหมู่ที่ 17 ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง สอบถาม เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงานประปา
ว่าทาไมใช้งบประมาณค่อนข้างสูง

นายอภิชาติ อุดเจริญ
นายช่างไฟฟ้าฯ
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-เนื่องจากวัสดุในการก่อสร้างมีการปรับราคาสูงขึ้น จึงจาเป็นต้องปรับราคากลางให้สูงขึ้น

มติ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยมติ -เห็นชอบ
7 เสียง
-ไม่เห็นชอบ
- เสียง
-ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 เสียง
-งดออกเสียง
1 เสียง
4. โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านใหม่กาดเหนือ หมู่ที่ 20 จานวน 300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูงเก็บน้าโครงเหล็กถังไฟเบอร์กลาส
ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ
ของกองช่างเทศบาลตาบลบ้านธิ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) และ
แผนพัฒนาสามปี 2560- 2562

-จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด
เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมจานวน 270,000 บาทเพื่อดาเนินการตามโครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านป่าปี้ หมู่ที่ 17 โปรดยกมือขึ้น

-12นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
มติ

-เชิญสมาชิกสภาฯ สอบถาม
-ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมจานวน 300,000
บาท เพื่อดาเนินการตามโครงการปรับปรุงระบบประปาหอถังสูง บ้านใหม่กาดเหนือ หมู่ที่ 20
โปรดยกมือขึ้น
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยมติ -เห็นชอบ
7 เสียง
-ไม่เห็นชอบ
- เสียง
-ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 เสียง
-งดออกเสียง
1 เสียง
5. โครงการก่อสร้างถังพักน้าใสพร้อมเชื่อมระบบประปาสานักงานกิจการประปาเทศบาลตาบล
บ้านธิ จานวน 400,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถังพักน้าใสขนาด 40 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเชื่อมระบบประปาในพื้นที่สานักงานกิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านธิ ราบละเอียด
ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่างเทศบาลตาบลบ้านธิ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา(00310) และแผนพัฒนาสามปี 2560-2562

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
มติ

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-เชิญสมาชิกสภาฯ สอบถาม
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมจานวน 400,000
บาท เพื่อดาเนินการตามโครงการก่อสร้างพักน้าใสพร้อมเชื่อมระบบประปาสานักงานกิจการประปา
เทศบาลตาบลบ้านธิ โปรดยกมือขึ้น
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยมติ -เห็นชอบ
7 เสียง
-ไม่เห็นชอบ
- เสียง
-ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 เสียง
-งดออกเสียง
1 เสียง
6. โครงการวางท่อเมนประปาเชื่อมต่อระบบประปาหมู่บ้านเขต 1 จานวน 350,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวางท่อเมนประปาเชื่อมต่อระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่เขต 1 รายละเอียด
ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่างเทศบาลตาบลบ้านธิ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) และแผนพัฒนาสามปี 2560- 2562
-เชิญสมาชิกสภาฯ สอบถาม
-ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมจานวน 350,000
บาท เพื่อดาเนินการโครงการวางท่อเมนประปาเชื่อมต่อระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่เขต 1
โปรดยกมือขึ้น

มติ

-13ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยมติ -เห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-ไม่อยู่ในที่ประชุม
-งดออกเสียง

7
1
1

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

7. โครงการขยายเขตท่อเมนประปาบ้านป่าสัก หมู่ที่ 6 จานวน 400,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการขยายเขตท่อเมนประปาบ้านป่าสัก หมู่ที่ 6 รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณ
การของกองช่างเทศบาลตาบลบ้านธิ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) และ
แผนพัฒนาสามปี 2560- 2562
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายอภิชาติ อุดเจริญ
นายช่างไฟฟ้าฯ

-เชิญสมาชิกสภาฯ สอบถาม

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด
เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมจานวน 400,000 บาท เพื่อดาเนินการโครงการขยายเขตท่อเมน
ประปา บ้านป่าสัก หมู่ที่ 6 โปรดยกมือขึ้น

มติ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยมติ -เห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-ไม่อยู่ในที่ประชุม
-งดออกเสียง

นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรีฯ
นางสินารัตน์ ท้าวอุ่นเรือน
ผอ.กองคลัง
ระเบียบวาระที่ 8
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-ระยะเวลา 1 ปี หวังว่าโครงการทั้ง 7 โครงการ คงจะดาเนินการแล้วเสร็จ

-โครงการขยายท่อ หมู่ 6 ใช้งบประมาณสูงมากเป็นเพราะอะไร สอบถามเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประปา
-โครงการขยายท่อหมู่ 6 จาเป็นต้องใช้ท่อเหล็กเนื่องจากน้ามีความดันแรงมาก หากใช้ท่อพีวีซี จะ
ต้านแรงดันของน้าไม่ได้

7
1
1

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

-แบบแปลน ประมาณการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
-ตามหนังสือสั่งการ ฝ่ายพัสดุต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 20 เมษายน 2561
เรื่องอื่น ๆ
-จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือสอบถามเชิญครับ

นางนงนุช เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรีฯ
นางนงนุช เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-14-สอบถามโครงการวางท่อระบายน้า หมู่ 6 ที่เคยมีปัญหาการร้องเรียน ไม่ทราบว่าได้ดาเนินการ
ถึงไหนแล้ว เพราะจะได้เตรียมการเผื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงการอีก
-ได้ไปตรวจสอบแล้ว นายกให้แก้ไขปัญหาโดยการวางท่อไปร่องหมาด้วง เจ้าหน้าที่ได้ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายแล้วต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากเรามีงบประมาณจานวนจากัด เราจะต้อง
หารือกันอีกที
-จะได้นารายละเอียดไปแจ้งให้ทางหมู่บ้านได้รับทราบ
-สท. ผ่องจิตติดภารกิจเร่งด่วน ฝากถามเรื่องการแก้ไขปัญหาทางแยกคันคลองหลังอาเภอ ซึ่งมี
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง

นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรีฯ

-จะออกไปตรวจสอบ ว่าถนนสายดังกล่าวหน่วยงานใดรับผิดชอบ ก็จะประสานการแก้ไขปัญหา
ให้ต่อไป

นายกิตติกร ศรีใหญ่
สมาชิกสภาฯ เขต 1

-การร้องเรียนเรื่องตลิ่งพังของลาน้าแม่ธิตรงบ้านนายป๋า โปธา บ้านใหม่กาดเหนือ หมู่ที่ 20 ไม่
ทราบมีการดาเนินการถึงไหนแล้ว

นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรีฯ

-ได้ไปสารวจ ต้องใช้งบประมาณจานวนมาก อาจจะมีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไปก่อน อีกทั้งพื้นที่
ดังกล่าวได้มีการสร้างรั้วรุกล้าที่สาธารณะ

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายกิตติศักดิ์ ปุ๊ดภาษี
ผอ.กองช่าง
นายกิตติกร ศรีใหญ่
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายศุภกร ชัยอิ่นแก้ว
นักผังเมือง

-สอบถาม ผอ.กองช่างมีการรุกล้าที่ประมาณกี่เมตร

นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-ถนนร่องทราย ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งมีการร้องเรียนมา นายกก็รับปากจะดาเนินการ จนบัดนี้
ยังไม่ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหา

นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรีฯ

-เรื่องซ่อมแซมถนน กาลังรวบรวมข้อมูลทุกหมู่บ้าน เพื่อจะได้ดาเนินการพร้อมกัน อาจจะนาลูกรัง
ไปซ่อมแซมเนื่องจากมีงบประมาณจานวนจากัด

-ประมาณ 2 -3 เมตร และพื้นที่เสียหายเป็นแนวทางโค้ง จะยากแก่การแก้ไขปัญหา และต้องใช้
งบประมาณจานวนมาก
-น่าจะใช้กระสอบทรายแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไปก่อน
-เกี่ยวกับตลิ่งพังลาน้าแม่ธิ บ้านนายป๋า โปธา หมู่ 20 ได้สารวจแล้วพบว่านายป๋า ได้ก่อสร้างรั้ว
รุกล้าที่สาธารณะ (ลาน้าแม่ธิ)

นายพินิจ
ไชยมุข
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรีฯ
นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-15-ถนนบ้านป่าสัก ซอย 3 ,ซอย 6 งบปี 60 ยังไม่ได้ดาเนินการ
--ถนนบ้านป่าสัก ซอย 3 ,ซอย 6 ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอผู้รับจ้างแจ้งเข้าทางาน
-จะมีท่านใดสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอปิดการประชุม

-ขอบคุณสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่มาประชุม และทาให้การประชุมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1
ประจาปี พ.ศ. 2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.
(ลงชื่อ)

ผู้ จดรายงานการประชุม
(นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นางนงนุช

เทพวงค์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายอภิสิทธิ์

อภิวงค์งาม)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายบุญสม

แสงสุขศิริ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ
(นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่ )

การประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕61
วันที.่ ..........เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61
(นายสุเมธี ใจยาใหญ่ )
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ

