รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕61
วันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕61 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
.........................................
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
2
นายอภิสิทธิ์
อภิวงค์งาม
3
นางผ่องจิต
ปัญโญใหญ่
4
นายกิตติกร
ศรีใหญ่
5
นายทองคา
สุยะใหญ่
6
นายบุญสม
แสงสุขศิริ
7
นายพินิจ
ไชยมุข
8
นางนงนุช
เทพวงค์
9
นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นายวรชาติ
ศรีไม้
2
นายปริญญา ขาววัฒน์
3
นายชิษณุพงศ์ ปินไชย
4
นายประกรณ์ ขันพนัส
5
ด.ต.จรัญญู
อภิวงค์งาม
6
นายนิเวศร์
ปานดวง
7
ส.ต.อ.สมบัติ ยะอุโมงค์
8
นางสินารัตน์
ท้าวอุ่นเรือน
9
นายกิตติศักดิ์ ปฺุดภาษี
10 นางสาววารุณี งามพานิชกิจ
11 นางสาวชนาธิป อภิวงค์งาม
12 ส.อ.สุขเกษม คาอ้วน
13 นายอภิชาติ
อุดเจริญ
14 น.ส.พัทธ์สุดา ปาระมี
15 นางสาวพิกุล เตชะปัน
16 นางสาววิไลวรรณ พรหมหลง
17 ส.ต.อ.อนุเทพ ปานแก้ว
18 นางสาววัลลภา พินโยจิต
19 นางศรีวรรณ
ปัญโญใหญ่
20 นายธนาพัทธ์
ยากุลี
21 นางสาวจริญญา ปาลี

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
รองประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
ปลัดเทศบาลตาบลบ้านธิ
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
ผู้อานวยการกองการศึกษา
ผู้อานวยการกองสวัสดิการฯ
นายช่างไฟฟูาฯ
นิติกรฯ
หัวหน้าฝุายอานวยการ
หัวหน้าฝุายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝุายปูองกันและรักษาฯ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ฯ
นักวิชาการการศึกษา

สุเมธี
อภิสิทธิ์
ผ่องจิต
กิตติกร
ทองคา
บุญสม
พินิจ
นงนุช
นายภิญ

ลายมือชื่อ
ใจยาใหญ่
อภิวงค์งาม
ปัญโญใหญ่
ศรีใหญ่
สุยะใหญ่
แสงสุขศิริ
ไชยมุข
เทพวงค์
สมบูรณ์ชัย

วรชาติ
ปริญญา
ชิษณุพงศ์
ประกรณ์
จรัญญู
นิเวศร์
สมบัติ
สินารัตน์
กิตติศักดิ์
วารุณี
ชนาธิป
สุขเกษม
อภิชาติ
พัทธ์สุดา
พิกุล
วิไลวรรณ
อนุเทพ
วัลลภา
ศรีวรรณ
ธนาพัทธ์
จริญญา

ลายมือชื่อ
ศรีไม้
ขาววัฒน์
ปินไชย
ขันพนัส
อภิวงค์งาม
ปานดวง
ยะอุโมงค์
ท้าวอุ่นเรือน
ปฺุดภาษี
งามพานิชกิจ
อภิวงค์งาม
คาอ้วน
อุดเจริญ
ปาระมี
เตชะปัน
พรหมหลง
ปานแก้ว
พินโยจิต
ปัญโญใหญ่
ยากุลี
ปาลี

-2เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่
เลขานุการสภาฯ

-บัดนี้ถึงกาหนดเวลานัดประชุมแล้ว ดิฉันได้ตรวจสอบรายชื่อ
-สมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม
9 คน
ผูล้ าประชุม
- คน
ผูข้ าดประชุม
- คน
ผูเ้ ข้าร่วม
21 คน
รวมผูเ้ ข้าร่วมประชุม 31 คน
-โอกาสนี้ขอเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ข้อ 25
ขอเรียนเชิญ

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวสวัสดีสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านผมขอเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561 วันที่ 25
พฤษภาคม 2561 และดาเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
-นายกเทศมนตรีฯ ขอถอนญัตติระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-ตามที่ นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ ได้ยื่นเสนอญัตติ ต่อประธานสภาฯ เมื่อ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอความเห็นชอบดาเนินโครงการซื้อน้าประปาจากบริษัท
เอกชนเพื่อเพิ่มน้าประปาให้เพียงพอของเทศบาลตาบลบ้านธิ อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน
ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ ได้ทาหนังสือแจ้งขอถอน
ญัตติออก เนื่องจากเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อ
ทราบและยินยอมให้ถอนญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 55

ที่ประชุม

-รับทราบ และยินยอมให้ถอนญัตติ
-แนะนาตัวข้าราชการ 1. นายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาล
2. นายธนาพัทธ์ ยากุลี นักวิชาการจัดเก็บรายได้
3. นางสาวจริญญา ปาลี นักวิชาการศึกษา
-เชิญร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด วันที่ 28 พ.ค. เวลา 17.00 น. ณ.โรงเรียน
วัดปุาสัก หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านธิ

-3-แจ้งเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอนุรักษ์พันธ์พืชสมุนไพรฯ วันที่ 28
พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ซึ่งจะมีผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นาชุมชน ประธาน
ผู้สูงอายุ เข้าร่วมอบรมฯ ในครั้งนี้ด้วย
-เชิญเข้าร่วมงานเปิดกาดมั่วฯ บ้านแพะต้นยางงาม วันที่ 27 พ.ค.61
ที่ประชุม

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ร่วมกันประชุมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม
2561 เพื่อตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 และคณะกรรมการมีมติไม่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข รายงานการ
ประชุมสภาฯ จึงเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาฯ ต่อไป

นายสุเมธี
สุยะใหญ่
ประธานสภาฯ

-จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใดหรือไม่

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1
ประจาปี พ.ศ. 2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โปรดยกมือขึ้น

มติ

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. 2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
-รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนสี่ป)ี ไตรมาสที่ 1-2 ประจาปี

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายวรชาติ ศรีไม้
นายกเทศมนตรี

-เชิญนายกเทศมนตรีฯ เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ที่ประชุม

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ
1. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 แผนงานการศึกษา
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

-คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านธิ ได้ดาเนินการ
ตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ แล้ว ประธานกรรมการ นายยล ทิวงศ์กูร ได้ส่ง
รายงานผลการติดตามและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ต่อคณะ
ผู้บริหารเทศบาล จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายวรชาติ ศรีไม้
นายกเทศมนตรี

-4-เชิญผู้บริหารเสนอหลักการและเหตุผลต่อที่ประชุม เชิญครับ
-หลักการและเหตุผลในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ. 2561
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
หลักการ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (1) งบบุคลากร เงินเดือน (ฝุายประจา) เงินเดือนพนักงาน ตั้งจ่ายไว้
4,954,620 บาท ซึ่งงบประมาณจานวนดังกล่าวได้ตั้งไว้ถึงเดือนกันยายน 2561 ปรากฏว่า
ยังมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายสามารถนาไปพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขปัญหาจาเป็นเร่งด่วนตาม
ภารกิจอานาจหน้าที่ของเทศบาลได้ โดยเน้นประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก
(2) ครุภัณฑ์สานักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,000 บีทียู ที่ตั้งจ่ายไว้ไม่สามารถรองรับ
ระบบไฟฟูาของโรงเรียนเทศบาลตาบลบ้านธิ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีงบประมาณ
2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
เหตุผล
เทศบาลตาบลบ้านธิมคี วามจาเป็นเร่งด่วนต้องปรับปรุงระบบเมนไฟฟูาในอาคารโรงเรียน
เทศบาลตาบลบ้านธิและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปุาตาล พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียน
เทศบาลตาบลบ้านธิ เพื่อความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเด็กนักเรียน
บุคลากรตลอดจนผู้มาติดต่อราชการ อีกทั้งจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพิ่มขนาดเครื่องปรับอากาศ
เพื่อให้รองรับกับระบบไฟฟูาที่จะมีการปรับปรุงระบบ จึงเสนอสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติโอนงบ
ประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 รายละเอียดดังนี้
โอนลด แผนงานการศึกษา
(1) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝุายประจา)
เงินเดือนพนักงาน จานวน 170,200 บาท
(2) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,000 บีทียู งบประมาณ 72,400 บาท
รวมขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายจานวน 242,600 บาท
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
จานวน 111,800 บาท
(1) โครงการติดตั้งระบบเมนไฟฟูาในอาคารโรงเรียนเทศบาลตาบลบ้านธิ งบประมาณ
95,000 บาท
(2) โครงการติดตั้งระบบเมนไฟฟูาในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปุาตาล งบประมาณ 16,800
บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่างเทศบาลตาบลบ้านธิ)

-52.แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จานวน 130,800 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ ชุดกล้องวงจรปิด จานวน 2 ชุด งบประมาณ 44,800 บาท เพื่อ
ติดตั้งบริเวณโรงเรียนเทศบาลตาบลบ้านธิ ไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความ
จาเป็นต้องจัดหา
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จานวน 2 เครื่อง งบประมาณ
5,600 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม ปี 2560
(3) ครุภัณฑ์สานักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู จานวน 2 เครื่อง งบประมาณ
80,400 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

-จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม เชิญครับ

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม โดยจะขอมติเป็นข้อ ๆ ตามลาดับ ดังนี้
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการติดตั้งระบบเมนไฟฟูาในอาคารโรงเรียนเทศบาลตาบล
บ้านธิ งบประมาณ 95,000 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ
กองช่างเทศบาลตาบลบ้านธิ โปรดยกมือขึ้น

มติ

-อนุมัติ
8 เสียง
-ไม่อนุมัติ - เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการติดตั้งระบบเมนไฟฟูาในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปุาตาล งบประมาณ 16,800 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ
กองช่างเทศบาลตาบลบ้านธิ โปรดยกมือขึ้น

มติ

-อนุมัติ
8 เสียง
-ไม่อนุมัติ - เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการ
ศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ ชุดกล้องวงจรปิด จานวน 2 ชุด

-ไม่มี

-6งบประมาณ 44,800 บาท เพื่อติดตั้งบริเวณโรงเรียนเทศบาลตาบลบ้านธิ ไม่ปรากฏตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจาเป็นต้องจัดหา โปรดยกมือขึ้น
มติ

-อนุมัติ
8 เสียง
-ไม่อนุมัติ - เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 แผนงานการ
ศึกษา ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟ
ขนาด 800 VA จานวน 2 เครื่อง งบประมาณ 5,600 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปี 2560
โปรดยกมือขึ้น

มติ

-อนุมัติ
8 เสียง
-ไม่อนุมัติ - เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 แผนงาน
การศึกษา ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เครื่องปรับ
อากาศ ขนาด 30,000 บีทียู จานวน 2 เครื่อง งบประมาณ 80,400 บาท ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 โปรดยกมือขึ้น

มติ

-อนุมัติ
8 เสียง
-ไม่อนุมัติ - เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 6

กระทู้ถาม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-ผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม เชิญครับ

นางนงนุช เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-7-ดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการขุดดิน ขนดิน ของผู้ประกอบการมี
การขับรถเร็ว ไม่มีผ้าคลุม มีฝุนละออง บางวันนาน้าที่เป็นโคลนมารดถนน ทาให้ถนนลื่น
เวลาแห้งก็มีฝุนละอองบางครั้งมีหินก้อนเล็ก ๆ ด้วย ทาให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ซึ่ง
ราษฎรหมู่ที่ 16 ชื่อลุงทอง สุภาษี อายุเกือบ 80 ปี ต้องมากวาดถนนทุกวัน ทั้งที่ผู้ประกอบ
การควรปฏิบัติตามพ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. 2535 รถบางคันมีการเสริมโครงเหล็กขึ้น และบรรทุกเกินน้าหนัก ปัญหาต่าง ๆ
ที่กล่าวมาเทศบาลจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร (มีรูปภาพประกอบ)
-ก่อนที่ผู้ประกอบการจะมาขุดดิน ขนดิน ดิฉันได้สอบถามว่ามีใบอนุญาตหรือไม่ เขาบอกว่า
ไปขอที่เทศบาลแล้ว ดิฉันได้สอบถามมายังเทศบาลเจ้าหน้าที่บอกว่ากาลังดาเนินการอยู่ขั้น
ตอนให้นายกลงนามอยู่ ทาไมผู้ประกอบการสามารถขุดดิน ขนดิน ได้โดยไม่มีใบอนุญาตได้

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายวรชาติ ศรีไม้
นายกเทศมนตรีฯ

-ทางดอยเวียงก็มีปัญหาขับรถเร็วมาก
-ทางบ้านแพะก็มีปัญหาเหมือนกัน ไม่ใช่แค่รถหกล้อ มีรถสิบล้อด้วย ผู้บริหารจะมีวิธีการแก้ไข
ปัญหานี้อย่างไร
-เรื่องการแก้ไขปัญหารถขนดิน ทางกองช่างได้ทาหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบการแล้ว เกี่ยว
กับบันทึกข้อตกลงของผู้ประกอบการและหมู่บ้าน อยากได้รายละเอียด เพราะหากทราบราย
ละเอียดแล้วก็จะได้ทาหนังสือแจ้งเพิ่มเติมต่อไป
-ด้านการจราจร จะต้องขอความร่วมมือจากตารวจ ส่วนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. รักษาความสะอาดฯ
พ.ศ. 2535 จะให้ผอ.กองสาธารณสุขชี้แจง

นายกิตติศักดิ์ ปฺุดภาษี
ผู้อานวยการกองช่าง

-การแก้ไขปัญหารถขนดิน หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนทางกองช่างได้ออกไปตรวจสอบร่วมกับ
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และได้ออกหนังสือตักเตือนไปแล้ว

นางนงนุช เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-เกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงระหว่างหมู่บ้าน ดิฉันได้ถ่ายเอกสารให้กับผอ.กองช่างวันที่ไปตรวจ
แล้วโดยไม่ได้ผ่านท่านนายกฯ

น.ส. วารุณี งามพานิชกิจ
ผอ.กองสาธารณสุข

-ตามพ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
หมวด 1 การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะและสถานวสาธารณะมาตรา 13 เจ้าของรถซึ่ง
ใช้บรรทุกสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย สิ่งปฏิกูล มูลฝอยหรือสิ่งอื่นใด ต้องจัดให้รถนั้นอยู่ใน
ที่ปูองกันมิให้มูลสัตว์หรือสิ่งดังกล่าวตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุูง กระจายลงบนถนนในระหว่างที่

-8ใช้รถนั้นรวมทั้งต้องปูองกันมิให้น้ามันรั่วจากรถรั่วไหลลงบนถนน ถ้ามีกรณีดังกล่าวตามวรรค
หนึ่งเกิดขึ้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานจราจรหรือตารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการ
จราจรมีอานาจสั่งให้ผู้ขับขี่นารถไปที่สถานีตารวจ ที่ทาการขนส่ง หรือสานักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และยึดรถนั้นไว้จนกว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถจะชาระค่าปรับ
หมวด 6 บทกาหนดโทษ มาตรา 57 ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง
มาตรา 19 มาตรา 23 มาตรา 30 มาตรา 33 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 34 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
-ในส่วนบทลงโทษขอเชิญนิติกรเป็นผู้ชี้แจง
นางสาวพัทธ์สุดา ปาระมี
นิติกร
นายประกรณ์ ขันพนัส
เลขานุการนายกฯ

-เทศบาลเคยตั้งด่านตรวจจับ ร่วมกับสถานีตารวจ เราจะปรับ 2,000 บาท

นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-การแก้ไขปัญหารถขนดิน ทางหมู่บ้านได้มีการประชาคมโดยมีการชี้แจงถึงผลดีผลเสียที่ได้รับ
ก็จะมีหมู่ 4 , 15, 19 ทั้งนี้ผู้ประกอบการได้เสนอผลประโยชน์ให้ แต่ทางหมู่บ้านไม่รับ

นางนงนุช เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-กรณีของหมู่ที่ 12 ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกับหมู่ 4,15,19 เพราะผู้ประกอบการเป็นคนใน
พื้นที่ การแก้ไขปัญหาเราจะใช้มาตรการที่รุนแรงก็ทาได้ยาก เพราะอาจมีผลกระทบหลาย ๆ
ฝุายได้
-ปัญหาเรื่องน้าท่วมขังซอย 4 หมู่ 6 เมื่อปี 60 เมื่อวันที่ 18 พ.ค. มีการประชาคมหมู่บ้าน
และหัวหน้าสานักปลัด จะแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังโดยจะจัดหาสายสูบน้า และเครื่องสูบน้า จน
บัดนี้ยังไม่มีการจัดซื้อ

นายพินิจ
ไชยมุข
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-เรื่องการแก้ไขปัญหาการขนดิน ถ้ารถผ่านหมู่บ้าน หากหมู่บ้านมีข้อตกลงกันภายในหมู่บ้านว่า
ห้ามไม่ให้รถขนดินผ่าน อย่างเช่น หมู่บ้านของ สท.บุญสม ก็ไม่มีปัญหาเรื่องรถขนดิน

ส.ต.อ.สมบัติ ยะอุโมงค์
หัวหน้าสานักปลัด

-เรื่องสายสูบและเครื่องสูบน้าไม่มีปัญหาเรามีสารองไว้แล้ว ทั้งนี้เราได้ประสานผู้ที่ได้รับผล
กระทบและทราบว่าทางที่เราจะสูบน้าไหลผ่านตอนนี้เขาไม่ให้ผ่านแล้ว ก็คงต้องสูบออกทาง
ถนนใหญ่

นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรี

-การแก้ไขปัญหาซอย 4 หมู่ 6 เทศบาลได้ออกตรวจสอบร่วมกับอาเภอบ้านธิ เทศบาลจะนา
รถแบคโฮไปขุด แต่มีชาวบ้านบางกลุ่มต่อต้าน เพราะจะเดือดร้อนไปถึงซอย 7 เพราะฉะนั้น
ถ้าจะแก้ไขก็ต้องแก้ไขปัญหาซอย 7 ด้วย

นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่
สมาชิกสภาฯ เขต 1

-สอบถามถนนสายหลังอาเภอ หน่วยงานใดรับผิดชอบ เพราะยังไม่มีการแก้ไขปัญหา

นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรี

-9-ถนนสายดังกล่าวกรมชลประทานรับผิดชอบ แต่เราก็สามารถไปทาได้ โดยจะนารถแบคโฮ
ไปปรับเกลี่ยและซ่อมแซมต่อไป

นางนงนุช เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-ถนนหัวบ้านเตาปูนออกไปทางบ้านปุาเปา ถนนทาเสร็จแล้วแต่ไม่มีไหล่ทาง รถสวนกันไม่ได้
ดิฉันใช้เส้นทางนั้นบ่อย

นายวรชาติ ศรีไม้
นายกเทศมนตรี

-ถนนเป็นงบของ อบจ. งบประมาณอาจไม่พอ จะประสาน อบจ. มาดาเนินการเกี่ยวกับไหล่
ทางให้เพราะคงใช้งบประมาณไม่มาก

นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่
สมาชิกสภาฯ เขต 1

-สอบถามเกี่ยวกับการวางท่อประปาเข้าบ้านแพะ ไม่ทราบเสร็จสิ้นโครงการหรือยังเพราะยัง
เก็บงานไม่เรียบร้อย การสัญจรไปมาไม่สะดวก

นายอภิชาติ อุดเจริญ
นายช่างไฟฟูาฯ

-โครงการก่อสร้างระบบประปายังไม่เสร็จ อยู่ระหว่างทดสอบระบบน้าอยู่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ภายหลัง

นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-เกี่ยวกับการดาเนินโครงการซื้อน้าประปาจากบริษัทเอกชนเพื่อการบริโภคของเทศบาล
ตาบลบ้านธิ หากผู้บริหารจะเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป ขอให้มีข้อมูลครบถ้วน
ชัดเจนทุกขั้นตอน และการพิจารณาควรใช้ระยะเวลามากกว่านี้

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายนิเวศร์ ปานดวง
ปลัดเทศบาลฯ

-เห็นด้วยกับสท.บุญสม การพิจารณาต้องใช้เวลา

นายภิญ สมบูรณ์ชัย
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายสุเมธี ใจยาใหญ่

-ขอให้มีการประชาคมหมู่บ้านหมู่ 7,8,10 ใหม่

ที่ประชุม

-ไม่มี

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-ถ้าไม่มีผมจะขอปิดการประชุมสภาฯ

-ครั้งต่อไปถ้าจะนาเรื่องนี้เข้าสภาฯ เพื่อพิจารณาจะหาข้อมูลและทาตามขั้นตอนให้ถูกต้อง
ก่อนจะนาเข้าสภาฯ

-ขอให้มีการประชาคมทั้ง 20 หมู่บ้าน
-จะมีสมาชิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือเสนอแนะอีกหรือไม่

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-10-ขอบคุณสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและทาให้การประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 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 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕61
วันที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕61

(นายสุเมธี ใจยาใหญ่ )
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ

