รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕61
วันที่ 15 สิงหาคม ๒๕61 เวลา 13.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลบ้านธิ
.........................................
ผู้มาประชุม
ลำดับที่
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
ผู้ขาดการประชุม
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นายทองคา
สุยะใหญ่
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
๑
นายวรชาติ
ศรีไม้
2
นายปริญญา ขาววัฒน์
3
นายชิษณุพงค์ ปินไชย
4
นายประกรณ์ ขันพนัส
5
ด.ต.จรัญญู
อภิวงค์งาม
6
นายนิเวศร์
ปานดวง
7
นายวิชัต ประธานราษฎร์
8
ส.ต.อ.สมบัติ ยะอุโมงค์
9
นางสินารัตน์ ท้าวอุ่นเรือน
10
นายกิตติศักดิ์ ปุ๊ดภาษี
11
นางสาวชนาธิป อภิวงค์งาม
12
สิบเอกสุขเกษม คาอ้วน
13
นายเฉลิมพล อินทชัยศรี
14
นายอภิชาติ
อุดเจริญ
15
นางสาวพิกุล เตชะปัน
16
นางสาววิไลวรรณ พรหมหลง
17
ส.ต.อ.อนุเทพ ปานแก้ว
18
นางสาววัลลภา พินโยจิต
19
นางศรีวรรณ ปัญโญใหญ่

ตำแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
รองประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ

สุเมธี
อภิสิทธิ์
ผ่องจิต
กิตติกร
นงนุช
ภิญ
บุญสม
พินิจ

ลำยมือชื่อ
ใจยาใหญ่
อภิวงค์งาม
ปัญโญใหญ่
ศรีใหญ่
เทพวงค์
สมบูรณ์ชัย
แสงสุขศิริ
ไชยมุข

ตำแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ เขต 1

หมำยเหตุ
ขาดการประชุม

ตำแหน่ง
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
ปลัดเทศบาลตาบลบ้านธิ
รองปลัดเทศบาลตาบลบ้านธิ
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองการศึกษา
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาลตาบลบ้านธิ
นายช่างไฟฟ้าฯ
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาฯ
นักประชาสัมพันธ์ฯ
เจ้าพนักงานธุรการ

ลำยมือชื่อ
วรชาติ
ศรีไม้
ปริญญา
ขาววัฒน์
ชิษณุพงค์ ปินไชย
ประกรณ์
ขันพนัส
จรัญญู
อภิวงค์งาม
นิเวศร์
ปานดวง
วิชัต ประธานราษฎร์
สมบัติ
ยะอุโมงค์
สินารัตน์
ท้าวอุ่นเรือน
กิตติศักดิ์
ปุ๊ดภาษี
ชนาธิป
อภิวงค์งาม
สุขเกษม
คาอ้วน
เฉลิมพล
อินทชัยศรี
อภิชาติ
อุดเจริญ
พิกุล
เตชะปัน
วิไลวรรณ พรหมหลง
อนุเทพ
ปานแก้ว
วัลลภา
พินโยจิต
ศรีวรรณ
ปัญโญใหญ่

ลำดับที่
20
21

ชื่อ-สกุล
นายยอด
มหาไม้
นางพิมพรรณ สายเครื่อง

-2ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ
ครู

ลำยมือชื่อ
ยอด
มหาไม้
พิมพรรณ สายเครื่อง

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่
เลขานุการสภาฯ

-บัดนี้ถึงกาหนดเวลานัดประชุมแล้ว ดิฉันได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมแล้ว
มีผู้มาประชุม
8 คน
ผู้ลาประชุม
- คน
ผู้ขาดประชุม
1 คน
ผู้เข้าร่วมประชุม 21 คน
รวมผู้เข้าร่วมประชุม 29 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
ประธานสภาฯ

-จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวสวัสดีสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านผมขอเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561 และ
ดาเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. 2561 วันที่ 16 กรกฏาคม 2561

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ร่วมกันประชุมเมื่อวันที่ 19
กรกฏาคม 2561 เพื่อตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประจาปี พ.ศ. 2561 วันที่ 16 กรกฏาคม 2561 และคณะกรรมการไม่มีการเปลี่ยน
แปลง แก้ไข รายงานการประชุมสภาฯ จึงเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสภาฯ ต่อไป

นายสุเมธี
สุยะใหญ่
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

-จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใดหรือไม่
-ไม่มี

-3นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประจาปี พ.ศ. 2561 วันที่ 16 กรกฏาคม 2561 โปรดยกมือขึ้น

มติ

ที่ประชุมมีมติ-รับรอง 7 เสียง
-ไม่รับรอง - เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หมวดครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานทั่วไป (สานักปลัด)

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรีฯ

-เชิญผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุม
-การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หมวดครุภัณฑ์แผนงานบริหารงานทั่วไป ซึ่งสานักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบ
-แผนงานบริหารงานทั่วไป ในส่วนของงานนิติการ , งานป้องกันและงานส่งเสริมการเกษตร
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
(อพ.สธ.) มีความจาเป็นต้องจัดหาเครื่องพิมพ์หมึกสี และจอคอมพิวเตอร์
-เครื่องพิมพ์ 3 เครื่อง คือ ใช้งานนิติการ งานป้องกัน และงานส่งเสริมการเกษตร โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ปัจจุบันไม่มีเครื่องพิมพ์หมึกสี ซึ่งงานดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการ
รายงานข้อมูล,ข้อเท็จจริง,ผลการดาเนินงาน ตลอดจนรายงานภัยพิบัติต่าง ๆให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การจัดทาเอกสารและรูปภาพประกอบจะต้องเรียบร้อย ชัดเจน และ
จอคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรชารุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้เพราะได้จัดซื้อ
ตั้งแต่ปี 52 แล้ว เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอโอน
งบประมาณในส่วนที่ไม่จาเป็นต้องใช้มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วย วิธีงบประมาณ พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้
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นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
มติ

โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น จานวน 15,700 บาท
โอนตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แยกเป็น
1. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 12,900
บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท เพื่อใช้กิจการงานนิติการ งาน
ป้องกัน และกิจการงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กาหนดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปี 2560
2. จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
2,800 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการงานส่งเสริมการเกษตรกาหนดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ปี 2560
-จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม เชิญครับ
-ไม่มี
-ถ้าไม่มี ผมขอมติ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามหมวดและรายการดังกล่าวข้างต้น โปรดยกมือขึ้น
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

7 เสียง
- เสียง

4.2 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หมวดครุภัณฑ์ แผนงานการศึกษา (กองการศึกษา)
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-เชิญผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุม

นายชิษณุพงศ์ ปินไชย
รองนายกเทศมนตรี

-5-ด้วยโรงเรียนเทศบาลตาบลบ้านธิ ได้ดาเนินการเปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา
1/2561 ระดับชั้นอนุบาล จานวน 7 ห้องเรียน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จาเป็น
ต้องมีชั้นวางเอกสารและชั้นสาหรับวางกระเป๋า ,ชุดเครื่องนอน และมุมประสบการณ์ต่างๆ
ซึ่งในเทศบัญญัติฯ ปี 61 ได้ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อชั้นวางของไว้ 3,500 บาท แต่ไม่
เพียงพอ ในส่วนของชั้นวางของไม่ได้ตั้ง งบประมาณเพื่อดาเนินการไว้แต่มีความจาเป็นต้อง
จัดหา ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานของโรงเรียนเทศบาลตาบลบ้านธิ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยจึงขอโอนงบประมาณในส่วนของเงินเดือนหัวหน้าฝ่ายที่ยังไม่ได้รับโอนย้ายมา
มาตั้งจ่ายเพิ่มเติม และตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้
โอนลด แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) จานวน 32,000 บาท
โอนเพิ่ม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน ชั้นวางของ จานวน 40 หลัง เป็นเงิน 14,000 บาท ไม่ปรากฏตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจาเป็นต้องจัดหา
ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน ชั้นวางเอกสาร จานวน 18 หลัง เป็นเงิน
18,000 บาท ไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจาเป็นต้องจัดหา

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม เชิญครับ

มติ

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายชิษณุพงศ์ ปินไชย
รองนายกเทศมนตรี

-ถ้าไม่มี ผมขอมติ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามหมวดและรายการดังกล่าวข้างต้น โปรดยกมือขึ้น
7 เสียง
- เสียง

4.3 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หมวดครุภัณฑ์ แผนงานสวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการ)
-เชิญผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุม
-กองสวัสดิการได้ดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุสาม
ไตวิทยาปัจจุบันตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงตาบลบ้านธิ
โดยมีการเรียนการสอนสาหรับผู้สูงอายุ ซึ่งมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 40 คน ใน

-6ช่วงฤดูร้อนมีอากาศร้อนมาก ทาให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพผู้สูงอายุ เพราะห้องที่ทา
กิจกรรมมีแสงแดดเข้ามาในตัวอาคารจึงจาเป็นต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ,ติดตั้งระบบ
ไฟฟ้า 3 เฟส และพัดลมระบายอากาศ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อดาเนินการไว้ จึง
เสนอสภาเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี 61 ในส่วนของเงินเดือนหัวหน้า
ฝ่ายในส่วนที่เทศบาลยังไม่ได้รับโอนย้าย มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้
โอนลด แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจา) เงินเดือนพนักงาน จานวน 136,500 บาท
ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ติดตั้งระบบไฟฟ้าขนาด 3 เฟส เพื่อติดตั้งที่ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตาบลบ้านธิ จานวน 30,000 บาท รายละเอียด
ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตาบลบ้านธิ
2. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน แยกเป็น
1. เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู จานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 42,300 บาท เป็นเงิน 84,600 บาท เพื่อติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตาบลบ้านธิ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะตาม
มาตรครุภัณฑ์ปี 2560
2. เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดฝาผนังขนาด 15,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง ราคา
20,000 บาท เพื่อติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตาบลบ้านธิ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560
3. พัดลมแบบระบายอากาศขนาด 10 นิ้ว จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 950 บาท เป็นเงิน
1,900 บาท เพื่อติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตาบลบ้านธิ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นางนงนุช เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายชิษณุพงศ์ ปินไชย
รองนายกเทศมนตรี

-จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม เชิญครับ
-พื้นที่ใช้สอยมีจานวนมากหรือ ถึงต้องใช้แอร์จานวนถึง 3 เครื่อง
-มีห้องเล็ก และห้องโถงใหญ่ จาเป็นต้องติดแอร์เพื่อให้ผู้สูงอายุทากิจกรรมต่าง ๆ และเป็น
ห้องประชุม พร้อมทั้งทาเป็นห้องร้องรับผู้มาศึกษาดูงาน

นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-7-เห็นด้วยกับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูง
อายุ เพราะจะทาให้ผู้สูงอายุที่ไปทากิจกรรมมีความสะดวกสบาย

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามอีกหรือไม่

มติ

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรี

-ถ้าไม่มี ผมขอมติ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามหมวดและรายการดังกล่าวข้างต้น โปรดยกมือขึ้น
7 เสียง
- เสียง

4.4 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อสมทบโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตทางเลียบคลองชลประทาน ทางเชื่อมระหว่างบ้านศรีดอนชัย หมู่ 8
ทางหลวง 1189
-เชิญผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุม
-ด้วยเทศบาลตาบลบ้านธิ ได้รับแจ้งจากอาเภอบ้านธิ ให้ดาเนินการจัดทาโครงการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณประจาปี 2562 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็นในอานาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) จานวน 1 โครงการ โดย
เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีงบประมาณตั้งแต่ 1 -2 ล้านบาทขึ้นไป ผู้บริหารจึงเสนอ
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเลียบคลองชลประทาน ทางเชื่อม
ระหว่างบ้านศรีดอนชัย หมู่ 8 ทางหลวง 1189 ระยะทางรวม 2,835 เมตร
งบประมาณ 4,394,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เทศบาลต้องจ่ายเงินสมทบเพื่อดาเนินโครงการนั้นด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้นเทศบาล
เทศบาลต้องจ่ายเงินสมทบ จานวน 440,000 บาท เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณ
เพื่อดาเนินการตามโครงการนี้ไว้ จึงเสนอสภาเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จานวน
440,000 บาท เพื่อจ่ายสมทบในการดาเนินโครงการฯ เพื่อให้การขอรับการสนับสนุน
งบประมาณดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้แยกการดาเนินโครงการเป็น 2 ช่วง
คือ ช่วงที่ 1 ระยะทาง 285 เมตร งบประมาณ 440,000 บาท (งบจ่ายขาดเงินสะสม
ของเทศบาล)ช่วงที่ 2 ระยะทาง 2,550 เมตร งบประมาณ 3,954,000 บาท (ขอรับการ
สนับสนุน จึงเสนอสภาฯ เพื่อพิจาณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการรับ
เงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน ฯ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2548 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

มติ

-8สภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฏหมายกาหนด
2. ให้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว
3. เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อ
หนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไปหากไม่ดาเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจาและกรณี
ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้เงินสะสมให้คานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพ
ในระยะยาว
-จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม เชิญครับ
-ถ้าไม่มี ผมขอมติ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติให้จ่ายขาดเงินสะสม จานวน 440,000 บาท
เพื่อสมทบโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเลียบคลองชลประทาน
ทางเชื่อมระหว่างบ้านศรีดอนชัย หมู่ 8 ถึง ทางหลวง 1189 โปรดยกมือขึ้น
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

7 เสียง
- เสียง

4.5. ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 วาระที่ 1 (วาระขั้นรับหลักการ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 58
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายวรชาติ ศรีไม้
นายกเทศมนตรีฯ

-ขอเชิญ นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
เรียน ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัย
อานาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)
พ.ศ. 2552 มาตรา60 ตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบล
บ้านธิและโดยอนุมัติของนายอาเภอบ้านธิ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน

-9ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น
91,250,000 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 87,000,000 บาท
หลักกำร
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
มาตรา 60 ให้เทศบาลมีอานาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมาย และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 เทศบาลตาบลบ้านธิตั้งงบประมาณ
แบบสมดุล รายละเอียดดังนี้
1. ประมาณการรายรับ เทศบาลตาบลบ้านธิ ได้ประมาณการรายรับไว้ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 87,000,000 บาท แยกเป็น
1.1 หมวดภาษีอากร
ตั้งไว้
1,990,000
บาท
1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ตั้งไว้
458,000
บาท
1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ตั้งไว้
400,000
บาท
1.4 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ตั้งไว้
22,000
บาท
1.5 หมวดภาษีจัดสรร
ตั้งไว้
35,630,000
บาท
1.6 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
ตั้งไว้
48,500,000
บาท
2. ประมาณการรายจ่าย เทศบาลตาบลบ้านธิ ได้ประมาณการรายจ่ายไว้ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 87,000,000 บาท แยกเป็น
รายจ่ายตามแผน
-แผนงานบริหารงานทั่วไป
ตั้งไว้
17,889,740
บาท
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ตั้งไว้
2,277,057
บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม
-แผนงานการศึกษา
ตั้งไว้
18,303,383
บาท
-แผนงานสาธารณสุข
ตั้งไว้
2,450,620
บาท
-แผนงานสังคมสงเคราะห์
ตั้งไว้
1,760,980
บาท
-แผนงานเคหะและชุมชน
ตั้งไว้
7,334,320
บาท
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตั้งไว้
170,000
บาท
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ตั้งไว้
1,317,000
บาท

-10ด้านการเศรษฐกิจ
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
-แผนงานการเกษตร
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

ตั้งไว้
ตั้งไว้

8,064,300
1,052,900

บาท
บาท

ตั้งไว้

26,379,700

บาท

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 4,250,000
บาทดังนี้
งบกลาง
75,340
บาท
งบบุคลากร
1,110,060
บาท
งบดาเนินงาน
2,789,800
บาท
งบลงทุน
274,800
บาท
เหตุผล
ในการเสนอร่างญัตติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้เทศบาลตาบลบ้านธิได้มีงบประมาณไว้ใช้จ่ายตามอานาจหน้าที่ ส่วน
ของรายจ่ายประจาและรายจ่ายงบลงทุนทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อ
บังคับต่าง ๆ เช่น อานาจต้องทาในเขตเทศบาลและอานาจอาจจัดในเขตเทศบาลตามมาตรา
๕๐,๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ฯลฯ กฏหมายกาหนดแผนและการ
กระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (1)- (๓๑) ในการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นของ
ตนเองเป็นต้น กระผม นายวรชาติศรีไม้ นายกเทศมนตรีบ้านธิจึงได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562ไว้เพื่อให้สภาเทศบาลตาบลบ้านธิพิจารณาอย่าง
ละเอียดรอบคอบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนตาบลบ้านธิ
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายนิเวศร์ ปานดวง
ปลัดเทศบาลตาบลฯ

-เชิญปลัดเทศบาลฯ นาเรียนระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
-เรียน ประธานสภา สมาชิกสภา ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติฯ ประกอบด้วย
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรค 3 ความว่า “ ญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาในวาระที่สองให้
กาหนดระยะเวลาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่ง

-11ร่างข้อบัญญัตินั้น” ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นสมควรแล้ว
เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย เชิญครับ

มติ

-ที่ประชุมมีมติรับหลักการในวาระที่ ๑ ด้วยมติ
เห็นชอบ
7
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ประชุมได้มี
มติรับหลักการแล้ว ลาดับต่อไป ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ร่าง
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมท้องถิ่นพ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554
ข้อ ๑๐๓ (1) และข้อ 105 (3)
-ในขั้นตอนนี้ขอให้ที่ประชุมเสนอว่าจะให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามข้อ ๑๐๓ (๑)
ว่าจะกาหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จานวนกี่คน

นายพินิจ
ไชยมุข
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จานวน 4 คน

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-ถ้าไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุมเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จานวน 4 คน

-ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติรับหลักการในวาระที่ 1 โปรดยกมือขึ้น

-จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่
-ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเพิ่มเติม

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-12-ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ จานวน 4 คนแล้ว ลาดับต่อไป
ให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกฯ พร้อมผู้รับรองเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นางนงนุช เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-ที่ประชุมจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอรายชื่อท่านอื่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1
อีกหรือไม่

ที่ประชุม

-ไม่มี

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่
สมาชิกสภาฯ เขต 1

-ถ้าไม่มี ให้ถือว่านางผ่องจิต ปัญโญใหญ่ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-ที่ประชุมจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอรายชื่อท่านอื่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2
อีกหรือไม่

ที่ประชุม

-ไม่มี

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายภิญ สมบูรณ์ชัย
สมาชิกสภาฯ เขต 1

-ถ้าไม่มี ให้ถือว่านายบุญสม แสงสุขศิริ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2

เสนอ นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่
ผู้รับรอง 1. นายภิญ สมบูรณ์ชัย

2. นายพินิจ

ไชยมุข

-ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2
เสนอ นายบุญสม แสงสุขศิริ
ผู้รับรอง 1. นางนงนุช เทพวงค์

2. นายอภิสิทธิ์ อภิวงค์งาม

-ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3
เสนอ นายพินิจ
ไชยมุข
ผู้รับรอง 1. นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่

2. นายบุญสม

แสงสุขศิริ

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-13-ที่ประชุมจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอรายชื่อท่านอื่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3
อีกหรือไม่

ที่ประชุม

-ไม่มี

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายพินิจ
ไชยมุข
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-ถ้าไม่มี ให้ถือว่านายพินิจ

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-ที่ประชุมจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอรายชื่อท่านอื่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4
อีกหรือไม่

ที่ประชุม

-ไม่มี

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-ถ้าไม่มี ให้ถือว่านายภิญ สมบูรณ์ชัย ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ จานวน 4 คน ประกอบด้วย
1. นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่ 2. นายบุญสม แสงสุขศิริ 3. นายพินิจ
ไชยมุข
4. นายภิญ สมบูรณ์ชัย

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายนิเวศร์ ปานดวง
ปลัดเทศบาล

-เชิญปลัดเทศบาล ชี้แจงระเบียบ ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ไชยมุข ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3

-ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4
เสนอ นายภิญ สมบูรณ์ชัย
ผู้รับรอง 1. นายสุเมธี ใจยาใหญ่

2. นายกิตติกร

ศรีใหญ่

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕54 ข้อ 45 วรรค 3 ความว่า
“ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา
ในวาระที่สองให้กาหนดเวลาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น”

-14ข้อ 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
ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจานวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้
(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฏหมาย
ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ให้ประธานสภาท้องถิ่น
เป็นผู้ชี้ขาด

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

-15-ให้ที่ประชุมพิจารณากาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 49
-ที่ประชุมพิจารณา และกาหนดให้สมาชิกสภาฯ ที่จะแปรญัตติเสนอคาแปรญัตติต่อคณะ
กรรมการฯ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
-กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ในวันที่ 21 สิงหาคม ๒๕61
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-ที่ประชุมได้กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น และข้อ 115 คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นกาหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้เสนอญัตติ
และผู้แปรญัตติทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกาหนดเวลานัดประชุม

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-กาหนดพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 จะบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมสภาฯ วันที่ 29
สิงหาคม ๒๕61 เวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 5
นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นางนงนุช เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2

เรื่องอื่น ๆ
-ที่ประชุมจะมีข้อแสนอแนะหรือสอบถาม ขอเชิญครับ
-สอบถามเกี่ยวกับการรถขนดิน จากการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาดิฉันได้สอบถาม
และในวันนี้ดิฉันก็จะสอบถามเรื่องนี้อีก ในวันที่มีการประชุมในการแก้ไขปัญหาเรื่องขนดิน
ซึ่งมีผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งในวันดังกล่าวดิฉันไม่มีส่วนเกี่ยว
ข้องแต่ดิฉันขอร่วมเข้ารับฟังด้วย ทราบว่าได้มีการทาบันทึกข้อตกลงกับเทศบาลฯ แล้ว แต่
ผู้ประกอบการยังไม่ปฏิบัติตาม ยังมีการขับรถเร็ว ไม่คลุมผ้า ดินตกตามถนน กรณีเช่นนี้
เทศบาลจะมีการดาเนินการอย่างไรต่อไป

นายปริญญา ขาววัฒน์
นายกเทศมนตรีฯ

-16-ทางผู้บริหารได้ให้เจ้าหน้าที่กองช่างไปตรวจสอบ และได้กล่าวตักเตือน หากไม่มีการแก้ไข
ก็จะมีการตั้งด่านเปรียบเทียบปรับต่อไป

นายนิเวศร์ ปานดวง
ปลัดเทศบาลฯ

-ได้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่าเป็นผู้ประกอบการรายใด ก็จะไปตักเตือน หากไม่ปฏิบัติตาม
ก็จะดาเนินการกฏหมายตามลาดับต่อไป

นางนงนุช เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-เรื่องที่ 2 เกี่ยวกับบ่อดินเช่นกัน ตามรูปภาพมีราษฎรที่มีที่นาติดกับบ่อดินได้รับความเดือด
ร้อนเนื่องจากดินสไลด์ ไม่ทราบว่าได้มีการขออนุญาตถูกต้องตามแบบหรือไม่

นายปริญญา ขาววัฒน์
นายกเทศมนตรีฯ
นายศุภกร ชัยอิ่นแก้ว
นายช่างผังเมือง

-ให้นายช่างผังเมือง ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแล

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายพินิจ ไชยมุข
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-ตอนที่มาแจ้งแสดงว่าไม่มีการตรวจสอบ และต่อไปจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร

นายกิตติศักดิ์
ผอ.กองช่าง

-การขุดดิน หากมีการขุดเกิน 3 เมตร ต้องมีการแจ้ง กรณีมีผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ที่ได้รับผล
กระทบจะต้องมายื่นคาร้องที่เทศบาล และเทศบาลจะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไข
ปัญหาต่อไป

ปุ๊ดภาษี

นางนงนุช เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-บ่อดินที่ขออนุญาตลักษณะบ่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า มีเนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา
พื้นที่ขุด 6,890 ตารางเมตร ประมาณ 4.3 ไร่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 67 เมตร ยาว 150 เมตร
เว้นขอบบ่อระยะ 6 เมตร ปัจจุบันขุดได้ 5,100 ตารางเมตร (51 x 100 เมตร) ที่ปัญหาดิน
สไลด์เป็นบ่อเก่า ซึ่งมีลักลอบขุดดิน ตอนหลังมาขออนุญาตรวมทั้งบ่อที่มีการลักลอบขุด ใน
ส่วนที่เกิดปัญหาดินสไลด์ ซึ่งอาจจะเกิดผลกระทบต่อที่นาที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ ได้ออกไป
ตรวจสอบ และได้แจ้งให้แก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน

-เรื่องการขนดินมีราษฎรหมู่ที่ 6 ชื่อนายบุญยืน มหาไม้ ที่ได้รับผลกระทบ เขาบอกว่าหาก
ดินสไลด์มาที่ของเขาก็จะแจ้งความทันที การขุดดินทุกครั้งหากมีผู้ประกอบการมาขออนุญาต
ต้องมีการไปตรวจสอบก่อนมีการอนุญาต ไม่ใช่ขุดไปแล้วจะมาขออนุญาตทีหลัง

-กรณีขออนุญาตใหม่ ขอควบบ่อเดิมที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งถือว่าผิด และการขออนุญาตขุดใหม่
ตามแบบต้องเว้นระยะห่างขอบบ่อ 6 เมตร แต่ความเป็นจริงไม่ถึง 6 เมตร กรณีเช่นนี้น่าจะ
สั่งระงับขุดชั่วคราวเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามตามระเบียบฯ

นายกิตติศักดิ์
ผอ.กองช่าง

ปุ๊ดภาษี

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-17-ในวันพรุ่งนี้จะทาหนังสือแจ้งผู้ประกอบการให้หยุดขุดดินชั่วคราวเพื่อทาการแก้ไขปัญหา
ซึ่งอาจกาหนดระยะเวลาให้แก้ไขปัญหาประมาณ 1 เดือน
-จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-ขอบคุณสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาประชุมและให้ความร่วมมือ
ทาให้การประชุมดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย และขอปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒561 วันที่ 15 สิงหาคม ๒๕61 และขอนัดประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น.
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 สมัย ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕61
วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61
(นายสุเมธี ใจยาใหญ่ )
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ

