รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕61
วันที่ 29 สิงหาคม ๒๕61 เวลา 13.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลบ้านธิ
.........................................
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
๑
นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
๒
นายอภิสิทธิ์
อภิวงค์งาม
3
นางผ่องจิต
ปัญโญใหญ่
4
นายกิตติกร
ศรีใหญ่
5
นางนงนุช
เทพวงค์
6
นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
7
นายบุญสม
แสงสุขศิริ
8
นายพินิจ
ไชยมุข

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
รองประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ

ผู้ขาดการประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นายทองคา
สุยะใหญ่

ตาแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ เขต 1

หมายเหตุ
ขาดการประชุม

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
ปลัดเทศบาลตาบลบ้านธิ
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองการศึกษา
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
นายช่างไฟฟ้าฯ
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาฯ
ครู
เจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ
วรชาติ
ศรีไม้
ปริญญา
ขาววัฒน์
ชิษณุพงค์ ปินไชย
ประกรณ์
ขันพนัส
จรัญญู
อภิวงค์งาม
นิเวศร์
ปานดวง
สินารัตน์
ท้าวอุ่นเรือน
กิตติศักดิ์
ปุ๊ดภาษี
ชนาธิป
อภิวงค์งาม
สุขเกษม
คาอ้วน
อภิชาติ
อุดเจริญ
พิกุล
เตชะปัน
วิไลวรรณ พรหมหลง
อนุเทพ
ปานแก้ว
พิมพรรณ สายเครื่อง
ศรีวรรณ
ปัญโญใหญ่

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
๑
นายวรชาติ
ศรีไม้
2
นายปริญญา ขาววัฒน์
3
นายชิษณุพงค์ ปินไชย
4
นายประกรณ์ ขันพนัส
5
ด.ต.จรัญญู
อภิวงค์งาม
6
นายนิเวศร์
ปานดวง
7
นางสินารัตน์ ท้าวอุ่นเรือน
8
นายกิตติศักดิ์ ปุ๊ดภาษี
9
นางสาวชนาธิป อภิวงค์งาม
10
สิบเอกสุขเกษม คาอ้วน
11
นายอภิชาติ
อุดเจริญ
12
นางสาวพิกุล เตชะปัน
13
นางสาววิไลวรรณ พรหมหลง
14
ส.ต.อ.อนุเทพ ปานแก้ว
15
นางพิมพรรณ สายเครื่อง
16
นางศรีวรรณ ปัญโญใหญ่

สุเมธี
อภิสิทธิ์
ผ่องจิต
กิตติกร
นงนุช
ภิญ
บุญสม
พินิจ

ลายมือชื่อ
ใจยาใหญ่
อภิวงค์งาม
ปัญโญใหญ่
ศรีใหญ่
เทพวงค์
สมบูรณ์ชัย
แสงสุขศิริ
ไชยมุข

-2เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่ -บัดนี้ถึงกาหนดเวลานัดประชุมแล้ว ดิฉันได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมแล้ว
เลขานุการสภาฯ
มีผ้มู าประชุม
8 คน
ผู้ลาประชุม
- คน
ผู้ขาดประชุม
1 คน
ผู้เข้าร่วมประชุม 16 คน
รวมผู้เข้าร่วมประชุม 24 คน
-ที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว โอกาสนี้ขอเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย กล่าวเปิดประชุม ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 13
พ.ศ. 2552 ข้อ 25 เรียนเชิญค่ะ
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
-จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวสวัสดีสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ประธานสภาฯ
ท่านผมขอเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2561 และ
ดาเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
-นายกเทศมนตรีฯ ขอถอนญัตติ ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.1 เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เนื่องจากข้อมูลประกอบการ
พิจารณาไม่แล้วเสร็จ

ที่ประชุม

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. 2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561
-ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ร่วมกันประชุมเมื่อวันที่ 20
สิงหาคม 2561 เพื่อตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจาปี พ.ศ. 2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 และคณะกรรมการไม่มีการเปลี่ยน
แปลง แก้ไข รายงานการประชุมสภาฯ จึงเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสภาฯ ต่อไป
-จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใดหรือไม่

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

นายสุเมธี
สุยะใหญ่
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
มติ

-ไม่มี
-ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจาปี พ.ศ. 2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 โปรดยกมือขึ้น
ที่ประชุมมีมติ -รับรอง 7 เสียง
-ไม่รับรอง - เสียง

-3ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
-วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ประธานสภาฯ ส่งหนังสือขออนุญาตขยายระยะเวลาการ
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2561 ไปอีก 25 วัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 31
สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อให้สภาฯ พิจารณาอนุมัติกันเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา)

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายชิษณุพงศ์ ปินไชย
รองนายกเทศมนตรี

-เชิญผู้บริหารชี้แจง
-ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 แผนงานการศึกษา ได้ตั้งงบประมาณ
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 บีทียู พร้อมระบบฟอกอากาศ
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 42,300 บาท เพื่อติดตั้งที่อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาล
กาหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะตามมาตรฐานภัณฑ์ปี 60 เนื่องจากกองการศึกษา
ได้สืบราคาจากท้องตลาดแล้วปรากฏว่า เครื่องปรับอากาศขนาด 32,000 บีทียู ที่มีจาหน่ายตาม
ท้องตลาดไม่ตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์และคุณสมบัติ คุณลักษณะตามที่คณะกรรมการกาหนด
ราคากลาง (TOR) กาหนดไว้ ทาให้ไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อได้ เพื่อให้การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศของกองการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบฯ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงเสนอสภาพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้
คาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเดิม
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 บีทูยู จานวน 42,300 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 32,000 บีทียู พร้อมระบบฟอกอากาศ
จานวน 1 เครื่อง ใช้ในอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาล กาหนดตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 60 ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เทศบาลตาบลบ้านธิ

-4คาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายใหม่
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด 33,000 บีทูยู จานวน 42,300 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 33,000 บีทียู พร้อมระบบ
ฟอกอากาศ จานวน 1 เครื่อง ใช้ในอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาล ไม่ปรากฏตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจาเป็นต้องจัดหา
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม เชิญครับ

มติ

ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ 7 เสียง
ไม่อนุมตั ิ - เสียง

-ไม่มี
-ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายตามหมวด
และรายการดังกล่าวข้างต้นโปรดยกมือขึ้น

4.2 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เครื่องปรับอากาศ (กองสวัสดิการสังคม)
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายชิษณุพงศ์ ปินไชย
รองนายกเทศมนตรี

-เชิญผู้บริหารชี้แจง
-เมื่อคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ได้มีมติให้โอนเงิน
งบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 บีทียู จานวน
2 เครื่อง ๆ ละ 42,300 บาท เป็นเงิน 84,600 บาท เพื่อติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตาบลบ้านธิ กาหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ปี 60 เนื่องจากได้สืบราคาจากท้องตลาดแล้วปรากฏว่า เครื่องปรับอากาศ
ขนาด 32,000 บีทียู ที่มีจาหน่ายตามท้องตลาดไม่ตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์ และคุณสมบัติ
คุณลักษณะตามที่คณะกรรมการกาหนดราคากลาง (TOR) กาหนดไว้ ทาให้ไม่สามารถดาเนินการ
จัดซื้อได้ เพื่อให้การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบฯ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงเสนอสภาพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 29 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้

-5ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้
คาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเดิม
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 42,300 บาท เป็นเงิน 84,600 บาท เพื่อติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตาบลบ้านธิ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ปี 2560
คาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายใหม่
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 33,000
บีทียู จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 42,300 บาท เป็นเงิน 84,600 บาท เพื่อติดตั้งที่ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตาบลบ้านธิ ไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความ
จาเป็นต้องจัดหา
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม เชิญครับ

มติ

ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ 7 เสียง
ไม่อนุมตั ิ - เสียง

ระเบียบวาระที่ 5

-ไม่มี
-ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายตาม
หมวดและรายการดังกล่าวข้างต้นโปรดยกมือขึ้น

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระที่ 2
และวาระที่ 3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นและ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕1, ข้อ 52
นายสุเมธี
ใจยาใหญ่ -ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
ประธานสภาฯ
พ.ศ. 2562 ได้ร่วมกันประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

-61. นายพินิจ ไชยมุข
2. นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่
3. นายบุญสม แสงสุขศิริ
4. นายภิญ สมบูรณ์ชัย
ผู้เข้าร่วมประชุม นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่ เลขานุการสภาฯ
-ที่ประชุมได้พิจารณา เลือก นายบุญสม แสงสุขศิริ เป็นประธานกรรมการ
เลือก นายพินจิ
ไชยมุข เป็นเลขานุการ
-และประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. โดยมีนายวรชาติ
ศรีไม้ นายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมประชุมด้วย
-โอกาสนี้ขอเชิญนายบุญสม แสงสุขศิริ ประธานกรรมการ เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายบุญสม แสงสุขศิริ
ประธานกรรมการฯ

-จากการประชุมสภาเทศบาลฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ได้กาหนดให้สมาชิกสภาฯ
เสนอยื่นคาแปรญัตติฯ ตั้งแต่วันที่ 16, 17 และวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. –
16.30 น. เป็นเวลา 24 ชั่วโมง (วันที่ 16 ,17 และวันที่ 20 สิงหาคม เวลาทาการวันละ 8 ชม.)
ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอยื่นแปรญัตติฯ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มีการประชุม
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เพื่อเลือกประธานกรรมการและเลขานุการสภาฯ และมี
การประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ที่ประชุมได้พิจารณา
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 กันอย่างละเอียดรอบคอบ และเห็นว่า
ผู้บริหารได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้เหมาะสมครอบคลุม
ทุกด้านแล้ว จึงเห็นควรคงร่างเดิม จึงได้นาส่งรายงานประชุมฯ พร้อมร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ เพื่อเสนอสภาฯ
เพื่อพิจารณาในวาระสองต่อไป

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่ -ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562
ประธานสภาฯ
ในวาระที่สอง สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ
มติ

-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562
ในวาระสอง ด้วยมติ เห็นชอบ
7 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่ -ต่อไปจะเป็นการดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
ประธานสภาฯ
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554 ข้อ 52 การพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะได้ลงมติ
ให้มีการอภิปราย ถ้ามีเห็นอันสมควร ในการพิจารณาในวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

-7นายสุเมธี
ใจยาใหญ่ -ขอมติที่ประชุมว่า จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
ประธานสภาฯ
พ.ศ. 2562 หรือไม่
มติ

-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562
ด้วยมติ เห็นชอบ
7 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
-บัดนี้สภาฯ ได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562
เรียบร้อยแล้ว ต่อไปผมจะนาส่งร่างเทศบัญญัติฯ ปี 2562 ให้อาเภอเพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
มาตรา 62

ระเบียบวาระที่ 7
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นางนงนุช
เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรี

เรื่องอื่น ๆ
-จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีข้อเสนอแนะหรือสอบถามเชิญครับ
-เรื่องสืบมาจากการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา การขุดดิน จากที่ทราบว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว่า
ผู้ประกอบการได้มีการขุดดินตรงตามแบบที่ยื่นขออนุญาตหรือไม่ และกรณีดินสไลด์จะมีการแก้ไข
ปัญหาอย่างไร
-ตอนนี้ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการระงับการขุดไว้ก่อน รอการแก้ไขปัญหาก่อน ผอ.กองช่างได้ออกไป
ตรวจสอบโดยได้เชิญเจ้าของที่ดินข้างเคียงมาร่วมด้วย ทางทิศตะวันออกที่ได้ขุดไม่ถูกต้องตามแบบ
ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการมาแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบแล้ว ส่วนที่มีดินสไลด์ก็ให้ดาเนินการแก้ไข
และทางทิศเหนือได้มีการแก้ไขแล้ว

นายนิเวศร์ ปานดวง
ปลัดเทศบาล

-เรื่องการขุดดิน ตามที่รองนายกฯ ได้ชี้แจงไปนั้น เทศบาลได้ออกไปตรวจสอบโดยมีเจ้าของที่ดิน
ข้างเคียงมาร่วมรับฟัง จากการได้พูดหารือกันผลเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย โดยให้มีการตกแต่งคันดิน
ให้เรียบร้อย ในด้านกฏหมายได้ให้นิติกรพิจารณาว่าจะดาเนินการด้านกฏหมายในส่วนไหนได้

นายพินิจ
ไชยมุข
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้สอบถามว่าการตอกเสาเข็มโดยใช้ไม้ยูคาขนาดเล็ก จะมีความคงทนหรือไม่
เพราะโอกาสหน้าอาจเกิดความเสียหายได้อีก เห็นว่าน่าจะมีการใช้เสาเข็มคอนกรีตที่แข็งแรงคงทน
กว่านี้
-บ่อเก่าที่ไม่ขออนุญาตขุดลึก 3 เมตร ข้อเท็จจริงขุดลึกกี่เมตร

นายกิตติศักดิ์ ปุ๊ดภาษี
ผอ.กองช่าง

-8-เรื่องบ่อเก่าที่ขุดเกินสามเมตร และไม่ได้ขออนุญาต ซึ่งถือว่าผิด ในส่วนที่จะเอาผิดทางกฎหมาย
ตอนนี้ฝ่ายนิติกรกาลังรวบรวมข้อมูลและจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะดาเนินการตาม
กฏหมายในด้านใดได้

นางนงนุช
เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายกิตติศักดิ์ ปุ๊ดภาษี
ผอ.กองช่าง

-สอบถามบ่อที่ขุดโดยไม่ขออนุญาต ซึ่งขุดเกิน 3 เมตร มีความผิดใช่ไหม

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายกิตติศักดิ์ ปุ๊ดภาษี
ผอ.กองช่าง

-การขออนุญาตควบกับบ่อใหม่ สรุปว่าผิดหรือไม่

นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-แบบกับการขุดดินถูกต้องตรงกันหรือไม่ มันสามารถตรวจสอบได้ และเราก็จะรู้ว่าผิดหรือไม่
แบบจะบอกระยะขอบ ความกว้าง มันชัดเจน มันน่าจะพิสูจน์ได้ โดยไม่รอทางกฏหมายพิสูจน์

นางนงนุช เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-กรณีที่เขายังขุดไม่ถึงตามแบบ รวมบ่อเก่า บ่อใหม่ ระยะขอบ 3 เมตร ลึก 7 เมตร ในส่วนนี้
เทศบาลจะมีการดาเนินการอย่างไร

นายนิเวศร์ ปานดวง
ปลัดเทศบาล

-เรื่องการขุดดิน เทศบาลได้ดาเนินการตามขั้นตอน
1. แจ้งให้ระงับการขุด
2. บ่อไม่เป็นไปตามแบบ เราต้องสั่งให้แก้ไขให้ถูกต้องตามแบบก่อนโดยกาหนดระยะเวลาอาจเป็น
30 วันหรือ 60 วัน แต่คงไม่เกิน 60 วัน ถ้าไม่ดาเนินการแก้ไข เราก็จะดาเนินการตามกฏหมาย
ต่อไป
-แจ้งเหตุไฟไหม้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ผมได้รับแจ้งจากรองชิษณุพงศ์เวลาประมาณ 21.34 น.
ก็รีบมาที่เกิดเหตุ ตอนนั้นไฟได้ไหม้ไปแล้ว การระงับเหตุเพลิงไหม้เป็นไปตามขั้นตอนทุกอย่างและ
ผมก็คอยดูแลโดยประสานกับผู้กากับเรื่องการควบคุมการจราจร เพื่อสะดวก รวดเร็วแก่การระงับ
เหตุ เวลาประมาณเกือบ 2 ชั่วโมงจึงระงับเหตุได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มาร่วมระงับเหตุด้วย
จากการที่เจ้าหน้าที่เราปฏิบัติหน้าที่ ก็มีการวิพากวิจารณ์การทางานว่าล่าช้าบ้าง น้าไม่เพียงพอบ้าง
ในส่วนนี้ผมก็ได้อธิบายถึงขั้นตอนต่าง ๆ ให้เข้าใจไปบ้างแล้ว หากมีประชาชนสอบถามมากับ
สมาชิกสภาฯ ก็ขอให้ท่านช่วยอธิบายให้เขาเข้าใจด้วย
-เรื่องระเบียบการช่วยเหลือ มีข้อจากัด เราไม่สามารถช่วยเหลือได้ เราก็ต้องช่วยกันโดยใช้ทุนส่วนตัว

นายวรชาติ
ศรีไม้
นายกเทศมนตรี

-เนื่องจากเป็นกรณีใหม่สาหรับเทศบาล เราต้องไปตรวจสอบให้ชัดเจนก่อน และให้ฝ่ายนิติกร
รวบรวมเอกสารและหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางด้านกฏหมายต่อไป

-การตีความด้านกฎหมายว่าผิดหรือถูก ผมไม่สามารถตอบได้ ดังนั้นกรณีนี้จะต้องให้ผู้มีความรู้
ด้านกฏหมายวินิจฉัย

-9-ในวันที่ 1 กันยายน อาเภอได้ขอให้เทศบาลเข้าร่วมบริจาค เวลาประมาณ 15.00 น.
-ในส่วนของเทศบาลขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมเวลาประมาณ 17.00 น.

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นางสินารัตน์ ท้าวอุ่นเรือน
ผอ.กองคลัง
นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-สอบถามผอ.กองคลัง ณ วันนี้รายได้เข้ามาเท่าไร
-จานวน 76 ล้าน ห้าแสนบาท
-ในการประชุมครั้งต่อไปขอรายละเอียดเรื่องการกันเงินและขอให้จัดทาเอกสารเกี่ยวกับผลการ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาการขุดดินแจ้งให้สภาฯ ทราบต่อไป

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาประชุมและให้ความร่วมมือ
ทาให้การประชุมดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย และขอปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒561 วันที่ 29 สิงหาคม ๒๕61
ปิดประชุมเวลา 15.30 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 สมัย ที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. ๒๕61
วันที่
เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61
(นายสุเมธี ใจยาใหญ่ )
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ

