รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕61
วันที่ 16 กรกฏาคม ๒๕61 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
.........................................
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
2
นายอภิสิทธิ์
อภิวงค์งาม
3
นางผ่องจิต
ป๎ญโญใหญ่
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.จรัญํู
อภิวงค์งาม
6
นายนิเวศร์
ปานดวง
7
ส.ต.อ.สมบัติ ยะอุโมงค์
8
นายกิตติศักดิ์ ปุ๊ดภาษี
9
นางสาววารุณี งามพานิชกิจ
10 นางสาวชนาธิป อภิวงค์งาม
11 ส.อ.สุขเกษม คาอ้วน
12 นายเฉลิมพล อินทชัยศรี
13 นางสาวพิกุล เตชะป๎น
14 ส.ต.อ.อนุเทพ ปานแก้ว
15 นางสาววัลลภา พินโยจิต
16 นางศรีวรรณ
ป๎ญโญใหญ่
17 นางพิมพรรณ สายเครื่อง
ผูข้ าดการประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
-

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
รองประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
ปลัดเทศบาลตาบลบ้านธิ
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
ผู้อานวยการกองการศึกษา
ผู้อานวยการกองสวัสดิการฯ

สุเมธี
อภิสิทธิ์
ผ่องจิต
กิตติกร
ทองคา
บุญสม
พินิจ
นงนุช
นายภิญ

วรชาติ
ปริญญา
ชิษณุพงศ์
ประกรณ์
จรัญํู
นิเวศร์
สมบัติ
กิตติศักดิ์
วารุณี
ชนาธิป
สุขเกษม
ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาลตาบลบ้านธิ เฉลิมพล
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
พิกุล
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาฯ
อนุเทพ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
วัลลภา
เจ้าพนักงานธุรการ
ศรีวรรณ
ครู
พิมพรรณ
ตาแหน่ง
-

ลายมือชื่อ
ใจยาใหญ่
อภิวงค์งาม
ป๎ญโญใหญ่
ศรีใหญ่
สุยะใหญ่
แสงสุขศิริ
ไชยมุข
เทพวงค์
สมบูรณ์ชัย
ลายมือชื่อ
ศรีไม้
ขาววัฒน์
ปินไชย
ขันพนัส
อภิวงค์งาม
ปานดวง
ยะอุโมงค์
ปุ๊ดภาษี
งามพานิชกิจ
อภิวงค์งาม
คาอ้วน
อินทชัยศรี
เตชะป๎น
ปานแก้ว
พินโยจิต
ป๎ญโญใหญ่
สายเครื่อง
หมายเหตุ

-2เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
นางผ่องจิต ป๎ญโญใหญ่ -บัดนี้ถึงกาหนดเวลานัดประชุมแล้ว ดิฉันได้ตรวจสอบรายชื่อ
เลขานุการสภาฯ
-สมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม
9 คน
ผูล้ าประชุม
- คน
ผูข้ าดประชุม
- คน
ผูเ้ ข้าร่วม
17 คน
รวมผูเ้ ข้าร่วมประชุม 26 คน
-โอกาสนี้ขอเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561 วันที่ 16 กรกฏาคม 2561 ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ข้อ 25
ขอเรียนเชิญ
นายสุเมธี ใจยาใหญ่ -จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวัสดีสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ประธานสภาฯ
ผมขอเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561 วันที่ 16
กรกฏาคม 2561 และดาเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
-ประกาศอาเภอบ้านธิ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจาปี พ.ศ. 2561 -ด้วยนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ ขออนุญาตเปิดประชุมสภาเทศบาล
ตาบลบ้านธิ กรณีมีภารกิจจาเป็นเร่งด่วน โดยขออนุญาตเปิดประชุมสภาฯ ตั้งแต่วันที่ 9
กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 23 กรกฏาคม 2561 มีกาหนด 15 วัน อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 26 วรรคท้าย แห่งท้าย แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 36 (2) ประกอบคาสั่งจังหวัด
ลาพูน ที่ 2789/2559 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การมอบอานาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัดลาพูนในส่วนของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลาพูน นายอาเภอบ้านธิ
จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม
2561 ถึงวันที่ 23 กรกฏาคม 2561 ทั้งนี้มีกาหนดไม่เกิน 15 วัน ประกาศ ณ วันที่ 3
เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2561 นายประภาส อึ้งตระกูล นายอาเภอบ้านธิ

ที่ประชุม

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่ -ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ร่วมกันประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
ประธานสภาฯ
2561 เพื่อตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 และคณะกรรมการมีมติไม่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข รายงานการ
ประชุมสภาฯ จึงเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาฯ ต่อไป

-3นายสุเมธี
สุยะใหญ่
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

-จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใดหรือไม่
-ไม่มี

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่ -ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประจาปี พ.ศ. 2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โปรดยกมือขึ้น
มติ

-ที่ประชุมมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. 2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4.1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561
แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายวรชาติ ศรีไม้
นายกเทศมนตรีฯ

-เชิญผู้บริหารเสนอหลักการและเหตุผลต่อที่ประชุม เชิญครับ
หลักการ ในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561
มีดังนี้ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 แผนงานเคหะและชุมชน
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง โครงการค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาออกแบบแปลนและ
กาหนดราคาก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาลและศูนย์ประชาสัมพันธ์และจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชนบริเวณบ้านสามไต ที่ตั้งจ่ายไว้ จานวน 150,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 50,490 บาท
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจของ
สภาท้องถิ่น
เหตุผล ด้วยมีหนังสือจากคณะกรรมการวินิจฉัยป๎ญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 040502/ว 259 วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจ
นิยามความ” งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มาตรา 4 ซึ่งได้ให้คาจากัดความเกี่ยวกับ การซ่อมแซม การปรับปรุง การต่อเติม
การรื้อถอน งานก่อสร้างบางประเภท จาเป็นต้องมีแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ผ่านการรับรอง
จากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและจาเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะ
เวลาดาเนินการด้วย จากเหตุผลดังกล่าวทาให้คาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2561 ที่ตั้งจ่ายไว้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาออกแปลนและกาหนด
ราคาก่อสร้างฯ ไว้เฉพาะก่อสร้างอาคารสานักงานและศูนย์ประชาสัมพันธ์ฯ เท่านั้น ไม่ครอบคลุม

-4ถึงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานเกี่ยวกับการก่อสร้างต่าง ๆ
ถูกต้องตามระเบียบฯ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2561 รายละเอียดดังนี้
คาชี้แจงประกอบงบประมาณเดิม
แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ก่อสร้าง โครงการค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาออกแบบแปลนและกาหนดราคาก่อสร้างอาคารสานักงาน
เทศบาลและศูนย์ประชาสัมพันธ์และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบริเวณ (บ้านสามไต)
จานวนเงิน 50,490 บาท
คาชี้แจงประกอบงบประมาณใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งก่อสร้าง โครงการค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาออกแบบแปลนและกาหนดราคาก่อสร้างอาคาร
สานักงานเทศบาลและศูนย์ประชาสัมพันธ์และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบริเวณ (บ้านสามไต)
และอาคารสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ฯ จานวนเงิน 50,490 บาท
จึงเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาตามอานาจหน้าที่
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

-จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม เชิญครับ

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม
สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2561 แผนงานเคหะและชุมชน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นโปรดยกมือขึ้น

มติ

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5.1 ขอความเห็นชอบรับโอนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทคโนโลยีหมู่บ้านครู – บ้านสันมะนะ
ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.23 เมตร พื้นที่ 2,000 ตารางเมตร ผิวจาราจรกว้าง
6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ให้เทศบาลตาบลบ้านธิ
-เชิญผู้บริหารเสนอหลักการและเหตุผลต่อที่ประชุม เชิญครับ

-ไม่มี

8 เสียง
- เสียง

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายปริญญา ขาววัฒน์ -ตามที่เทศบาลได้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทคโนโลยีหมู่บ้านครู – บ้านสันมะนะ ซึ่งได้
รองนายกเทศมนตรีฯ
งบประมาณจากยุทธศาสตร์จังหวัด ระยะทางประมาณ 750 เมตร และยังมีระยะทางคงเหลืออีก
ประมาณ 250 เมตร ที่ยังไม่ได้ก่อสร้าง บริษัท สแตนด์ดาร์ด ยูนิตส์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จากัด
หรือบริษัท เอส ยู เอส ได้ทาหนังสือถึงเทศบาลแสดงเจตน์จานงที่จะก่อสร้างถนนสายดังกล่าวที่

-5เหลือระยะทาง 250 เมตร โดยใช้งบประมาณของบริษัทฯ เอง เทศบาลตาบลบ้านธิ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าถนนสายดังกล่าวหากมีการก่อสร้างเพิ่มเติมจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม จึงได้
อนุญาตให้บริษัท ฯ ทาการก่อสร้าง โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง บัดนี้การ
ก่อสร้างถนนฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเป็นๆไปตามมาตรฐานที่ทางเทศบาลกาหนดไว้ บริษัท ฯ
จึงแจ้งความประสงค์จะมอบถนนสายดังกล่าวให้เทศบาลตาบลบ้านธิ
หลักการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฏกระทรวง
รวมทั้งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560
มีผลบังคับใช้ ซึ่งในพระราชบัญญัติฯ ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) เป็นหน่วย
งานของรัฐที่จะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติฯ ซึ่งตามระเบียบฯ ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 4 (3) กาหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐของราช
การส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งเป็นผู้มีอานาจสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ตามลาดับ ดังนั้น กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับ
พัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอานาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ดี เนื่องจาก
การรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือให้เป็นผู้
ดูแล กรณีที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ด้วย ซึ่งการ
พิจารณางบประมาณของ อปท. เป็นอานาจของสภาท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องกาหนดให้สภา
ท้องถิ่นมีอานาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว
เหตุผล
บริษัท สแตนด์ดาร์ด ยูนิตส์ ซัพพลาย(ไทยแลนด์)จากัด แจ้งความประสงค์จะมอบถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเทคโนโลยีหมู่บ้านครู – บ้านสันมะนะ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 250 เมตร หนา
0.23 เมตร พื้นที่ 2,000 ตารางเมตร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ให้กับ
เทศบาลตาบลบ้านธิตามหนังสือที่ อ.0204/61 วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอส่งมอบ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทคโนโลยีหมู่บ้านครู – บ้านสันมะนะ
-จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาตามอานาจหน้าที่
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นายสุเมธี ใจยาใหญ่

-สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพื่อประกอบการพิจารณา เชิญครับ
-ไม่มี
-ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรับมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเทคโนโลยีหมู่บ้านครู – บ้านสันมะนะ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.23 เมตร
พื้นที่ 2,000 ตารางเมตร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร
จาก บริษัท สแตนด์ดาร์ด ยูนิตส์ ซัพพลาย(ไทยแลนด์) จากัด โปรดยกมือขึ้น

-6มติ

-เห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ

8 เสียง
- เสียง

5.2 ขอความเห็นชอบดาเนินโครงการจัดซื้อน้าประปาสะอาดเพื่อการบริโภคสาหรับประชาชนใน
เขตเทศบาลตาบลบ้านธิ
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายวรชาติ ศรีไม้
นายกเทศมนตรี

-เชิญผู้บริหารเสนอหลักการและเหตุผลต่อที่ประชุม เชิญครับ

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพื่อประกอบการพิจารณา เชิญครับ

นางนงนุช เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-สอบถามปริมาณการจัดซื้อน้า ไม่ทราบว่านาข้อมูลจากไหนมาเป็นฐานข้อมูลการในการจัดซื้อ

-ด้วยผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสาคัญที่จะหาแนวทางในการจัดซื้อน้าประปาสะอาดเพื่อการ
บริโภคแก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านธิ จึงขอเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ เพื่อพิจารณา ดังนี้
หลักการ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 51
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลอาจจัดทากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (1)
ให้มีน้าสะอาดการประปา กอรปกับพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 การกาหนดอานาจและหน้าที่ในการจัด
จัดระบบบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตาบลมี
อานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง ดังนี้ (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ มาตรา 22 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจมอบอานาจให้เอกชนดาเนินการตามอานาจหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
เหตุผล
การจัดซื้อน้าประปาสะอาดเพื่อการบริโภค บริการประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านธิ เป็นหน้าที่
ของเทศบาลตาบลบ้านธิ ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเองเพื่อป้องกันและแก้ไขป๎ญหาความเดือดร้อนในภาวะขาดแคลนน้าสะอาดเพื่อใช้ในการ
บริโภค และให้ประชาชนมีสุขภาวะอนามัยที่ดี
จึงเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามอานาจหน้าที่

นายวรชาติ ศรีไม้
นายกเทศมนตรี

-7-นามาจากข้อมูลการใช้น้าของแต่ละหมู่บ้านที่ได้ถ่ายโอนให้เทศบาลมาเป็นฐานข้อมูล และในส่วน
ที่ปรับขึ้นใช้ประมาณการขั้นต่ามาเป็นฐาน

นางนงนุช เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายวรชาติ ศรีไม้
นายกเทศมนตรี
นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-ทาไมราคามีการปรับ 3 ปีแรกอยู่ที่ 9 บาท มีปีที่ 4 เป็นต้นไปราคาไม่ตามเรท เป็นเพราะอะไร

นายพินิจ ไชยมุข
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-โครงการนี้เป็นโครงการที่นับว่าดี แต่เป็นห่วงบุคลากรกิจการประปาไม่เพียงพอ
-บริษัทอาจจะติดตั้งให้แต่การดูแลบารุงรักษา อาจจะเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับเทศบาล

นายวรชาติ ศรีไม้
นายกเทศมนตรี

-หากถึงขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง เราคงจะจัดทา TOR ที่มีรายละเอียดที่ครอบคลุมทุกด้าน
และคิดว่าการทากิจการระดับนั้น วัสดุอุปกรณ์ก็คงไม่เสียง่าย ๆ

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามอีกหรือไม่

มติ

-เห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ

-เราประมาณการเก็บในอัตราก้าวหน้า
-เราจัดซื้อจากบริษัทในราคา 9 บาท เทศบาลก็ต้องขายให้ประชาชนในราคาสูงกว่าต้นทุน
ราคามีการปรับขึ้นทุกปี ฉะนั้นอยากให้มีการกาหนดราคาขาย เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ อีกทั้ง
ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบดูแลคุณภาพน้าให้มีคุณภาพที่ดีด้วย

-ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้ดาเนินโครงการจัดซื้อน้าสะอาด
เพื่อการบริโภคสาหรับประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านธิ โปรดยกมือขึ้น
8
-

เสียง
เสียง

5.3 ขอความเห็นชอบเพิกถอนมติประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี
พ.ศ. 2560 วันที่ 20 กันยายน 2560 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ขอความเห็นชอบกู้เงินจาก
สานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการสภา (ก.ส.ท.) จานวน 12 ล้าน เพื่อดาเนินการ
1. โครงการก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาลตาบลบ้านธิ (สองชั้น) บ้านป่าสัก งบประมาณ
11,000,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างอาคารบริการศูนย์ประชาสัมพันธ์และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนงบประมาณ
1,000,000 บาท

-8นายสุเมธี ใจยาใหญ่ -เชิญผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุม
ประธานสภาฯ
นายปริญญา ขาววัฒน์ -ตามทีส่ ภาเทศบาล มีมติเห็นชอบให้กู้เงินจากสานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการสภา (ก.ส.ท.)
รองนายกเทศมนตรี
จานวน 12 ล้าน เพื่อดาเนินการ
1. โครงการก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาลตาบลบ้านธิ (สองชั้น) บ้านป่าสัก งบประมาณ
11,000,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างอาคารบริการศูนย์ประชาสัมพันธ์และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนงบประมาณ
1,000,000 บาท
-เนื่องจากป๎จจุบันวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างได้มีการปรับราคาสูงขึ้น วงเงินที่ขอกู้จานวน 12 ล้าน
ไม่สามารถดาเนินการได้ จึงเสนอสภาฯ เพื่อขอความเห็นชอบเพิกถอนมติที่ประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2560 วันที่ 20 กันยายน 2560
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพื่อประกอบการพิจารณา เชิญครับ

ที่ประชุม

-ไม่มี

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้เพิกถอนมติที่ประชุมสภา สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2560 วันที่ 20 กันยายน 2561 โปรดยกมือขึ้น

มติ

-เห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ

8 เสียง
- เสียง

5.4 ขออนุญาตกู้เงินจากสานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จานวน 13 ล้าน
5 แสน บาท เพื่อดาเนินโครงการก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาลตาบลบ้านธิ (แห่งใหม่)
บริเวณบ้านสามไต หมู่ที่ 6
นายสุเมธี ใจยาใหญ่ -เชิญผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุม
ประธานสภาฯ
นายปริญญา ขาววัฒน์ -หลักการและเหตุผลที่เสนอขออนุญาตจากสภาฯ กู้เงินจากสานักงานส่งเสริมกิจการเทศบาลฯ
รองนายกเทศมนตรี
จานวน 13 ล้าน 5 แสนบาท เพื่อดาเนินโครงการก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาลตาบลบ้านธิ
(แห่งใหม่) มีดังนี้ -ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13)
พ.ศ. 2552 มาตรา 66 (6) เทศบาลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ (6) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม
องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ ซึ่งการกู้เงินตาม (6) เทศบาลจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก

-9สภาและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว และหนังสือสานักงานเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาลฯ ที่ มท 0808.4/ว 7 วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
กู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
-เทศบาลตาบลบ้านธิ มีความจาเป็นต้องดาเนินการโครงการก่อสร้างสานักงานเทศบาลตาบลบ้านธิ
(แห่งใหม่) บริเวณบ้านสามไต หมู่ที่ 6 อาคารสานักงานเทศบาลป๎จจุบันกิจการงานแต่ละหน่วย
แต่ละกอง แยกกันอยู่ตามอาคารต่าง ๆ ทาให้การติดต่อ ประสานงานของพี่น้องประชาชน
ไม่สะดวก รวดเร็ว ประกอบกับเทศบาลมีบุคลากรและอุปกรณ์สานักงานเพิ่มมากขึ้น ทาให้พื้นที่
การใช้สอยในอาคารสานักงานคับแคบ เป็นอุปสรรคในการทางาน การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และ
เอกสารสาคัญต่าง ๆ ของทางราชการ เนื่องจากเทศบาลมีงบประมาณมีข้อจากัดในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายฯ จึงเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุญาตให้กู้เงินจากสานักงานส่งเสริมกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.) จานวน 13 ล้าน 5 แสน บาท เพื่อดาเนินโครงการก่อสร้างอาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลบ้านธิ (สองชั้น) บริเวณบ้านสามไต หมู่ที่ 6
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายพินิจ ไชยมุข
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพื่อประกอบการพิจารณา เชิญครับ

นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรี
นายพินิจ ไชยมุข
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรี
นายนิเวศร์ ปานดวง
ปลัดเทศบาล

-เรามีการกั้นห้องทางานเป็นสัดส่วน เพิ่มระบบไฟ และห้องประชุมสภาฯ

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-ตอนที่เสนอสภาฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เสนอขอกู้จานวน 11 ล้าน แต่ตอนนี้เสนอ
ขอกู้จานวน 13 ล้าน 5 แสน บาท ไม่ทราบเป็นเพราะอะไร

-เทศบาลเราสามารถกู้เงินได้เท่าไร
-เราสามารถกู้ได้ 15 ล้าน ส่วนรายละเอียดขอให้ปลัดเป็นผู้ชี้แจง
-ชาระหนี้เก่า ตั้งไว้ ปี 62 จานวน 1,621,000 บาท หากเรากู้ใหม่ เราจะต้องตั้งงบชาระหนี้ใน
ปี 63 ประมาณ 1,875,000 บาท เท่ากับว่าในปี 63 เราต้องตั้งงบชาระหนี้ประมาณ
3,496,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้)
-จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามอีกหรือไม่
-ไม่มี
-ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติอนุญาตให้กู้เงินจากสานักงานเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาลฯ จานวน 13 ล้าน 5 แสนบาท เพื่อดาเนินโครงการก่อสร้างอาคาร
สานักงานเทศบาลตาบลบ้านธิ (สองชั้น) บริเวณบ้านสามไต หมู่ที่ 6 โปรดยกมือขึ้น

-10มติ

-อนุญาต
-ไม่อนุญาต

8 เสียง
- เสียง

(2) ขออนุญาตกู้เงินจากสานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จานวน 1 ล้านบาท
เพื่อดาเนินโครงการก่อสร้างอาคารบริการศูนย์ประชาสัมพันธ์และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
บริเวณบ้านสามไต หมู่ที่ 6
นายสุเมธี ใจยาใหญ่ -เชิญผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุม
ประธานสภาฯ
นายปริญญา ขาววัฒน์ -เทศบาลตาบลบ้านธิเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีหน้าที่เสริมสร้าง
รองนายกเทศมนตรี
ให้ชมุ ชนเข้มแข็ง มีรายได้สามารถพึ่งพาตนเอง เทศบาลตาบลบ้านธิจึงได้ส่งเสริมให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลตาบลบ้านธิ นาทรัพยากรในท้องถิ่นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ป๎จจุบัน
ประชาชนในตาบลบ้านธิได้นาภูมิป๎ญญาท้องถิ่นมาผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและที่รู้จักกัน
เช่น ข้าวแต๋น ข้าวแคบ ของที่ระลึกต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างรายได้และยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เราจึงจาเป็นต้องหาอาคารสถานที่เพื่อจาหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิต
ภัณฑ์ดังกล่าว เนื่องจากเทศบาลมีงบประมาณจานวนจากัด จึงเสนอเรื่องเพื่อขออนุญาตจากสภาฯ
เงินกู้จากสานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการสภา (ก.ส.ท.) จานวน 1 ล้านบาท เพื่อมาดาเนินการ
โครงการก่อสร้างอาคารบริการศูนย์ประชาสัมพันธ์และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

-สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพื่อประกอบการพิจารณา เชิญครับ

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติอนุญาตให้กู้เงินจากสานักงานเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาลฯ จานวน 1 ล้าน เพื่อดาเนินโครงการก่อสร้างอาคารบริการศูนย์
ประชาสัมพันธ์และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน โปรดยกมือขึ้น

มติ

-อนุญาต
-ไม่อนุญาต

ระเบียบวาระที่ 6

กระทู้ถาม
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่มี

-ไม่มี

8 เสียง
- เสียง

-11ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นางนงนุช เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-ผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม เชิญครับ
-สอบถามเรื่องการร้องเรียนการขุดดินถมดิน ที่มีการสอบถามไปเมื่อการประชุมครั้งที่แล้วไม่ทราบ
ว่าได้ดาเนินการไปถึงไหนแล้ว เพราะทราบว่าราษฎรยังโทรศัพท์มาร้องเรียนอยู่

นายปริญญา ขาววัฒน์ -เราได้ออกไปตรวจสอบแล้วและได้ทาหนังสือแจ้งเตือนให้ปฎิบัติตาม พ.ร.บ.ฯ สองครั้งแล้ว
รองนายกเทศมนตรี
นายนิเวศร์ ปานดวง
-ตามทีร่ องปริญญาได้ชี้แจงต่อที่ประชุมไปแล้ว ว่าเราได้ทาหนังสือแจ้งกาชับให้ผู้ประกอบการ
ปลัดเทศบาล
ปฎิบัติตามระเบียบฯ หากเป็นไปได้อยากให้หมู่บ้านจัดทาข้อตกลงกับผู้ประกอบการ
นางนงนุช เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายวรชาติ ศรีไม้
นายกเทศมนตรี

-ทาหนังสือแจ้งไปแล้วสองฉบับ แต่ผู้ประกอบการยังทาเหมือนเดิม ไม่ทราบว่าเราต้องทาไปกี่ฉบับ
เขาถึงจะปฎิบัติตามระเบียบฯ อยากให้ผู้บริหารหาแนวทางแก้ไขป๎ญหา โดยไม่ต้องมาคอยถามใน
ที่ประชุมทุกครั้ง
-สอบถามเกี่ยวกับการขอกู้เงินเพื่อสร้างสานักงานใหม่ และสานักงานหลังเก่าจะนาใช้ประโยชน์
อะไร และจะมีการปรับปรุงอีกหรือไม่
40
-สานักงานเก่าเราคงไม่มีการปรับปรุง เพราะดูโครงสร้างแล้วเราไม่สามารถทาได้ และการดาเนิน
การกู้เงินเราต้องทาตามขั้นตอน เช่น ขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน หากจังหวัด
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เราต้องจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องยื่นขอกู้เงินจาก ก.ส.ท. และไม่ทราบ
ว่าเราจะต้องไช้เวลาเท่าไรที่จะได้ก่อสร้างอาคารใหม่ ฉะนั้นเราจะต้องการวางแผนกันอีกครั้ง

นายพินิจ ไชยมุข
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายวรชาติ ศรีไม้
นายกเทศมนตรี

-สอบถามโครงสร้างพื้นฐานงบปี 61 ได้ทาไปกี่โครงการแล้ว

นายกิตติศักดิ์ ปุ๊ดภาษี
ผอ.กองช่าง

-โครงการปี 60 คงเหลือ 2 โครงการ คือ ถนนหมู่ 1 และศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 18
ส่วนปี 61 ติดตรงที่ต้องรอให้วิศวกรสามัญเซ็นรับรอง

-ความจริงโครงสร้างพื้นฐานปี 61 เราได้ดาเนินการแล้ว แต่ติดที่มีระเบียบฯ มาใหม่ ว่าการออก
แบบก่อสร้างต่าง ๆ ต้องมีวิศวกรสามัญเซ็นรับรอง

นางผ่องจิต ป๎ญโญใหญ่ -สอบถามเกี่ยวกับการของบยุทธศาสตร์จังหวัด ว่าทางหมู่บ้านสามารถเสนอโครงการมาเทศบาล
เลขานุการสภาฯ
และให้เทศบาลทาหนังสือประสานของบประมาณได้หรือไม่

นายนิเวศร์ ปานดวง
ปลัดเทศบาล

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

-12-งบยุทธศาสตร์จังหวัด ต้องดูว่าตรงประเด็นไหน ประชาคมหมู่บ้าน ,เชิงนโยบายรัฐบาล หรือ
ผลิตภัณฑ์โอทอป ซึ่งจากทางพัฒนาชุมชน หากทางหมู่บ้านจะทาโครงการเสนอผ่านเทศบาล
เทศบาลก็จะส่งไปทางอาเภอ และอาเภอส่งไปจังหวัด ตามลาดับ
-ขอบคุณสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ทาให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบ
ร้อย และขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. 2561 วันที่ 16 กรกฏาคม 2561

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.
(ลงชื่อ)

ผู้ จดรายงานการประชุม
(นางผ่องจิต ป๎ญโญใหญ่)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นางนงนุช

เทพวงค์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายอภิสิทธิ์

อภิวงค์งาม)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายบุญสม

แสงสุขศิริ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ
(นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่ )

การประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕61
วันที่...........เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61

(นายสุเมธี ใจยาใหญ่ )
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ

