เรื่อง

ประกาศสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
ปิดประกาศรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประจาปี พ.ศ. 2562
…………………………………………..……….

ตามที่ สภาเทศบาลตาบลบ้านธิ ได้ประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้ งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวัน ที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมสภา
เทศบาลตาบลบ้านธิ มติที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 แล้ว นั้น
อาศั ย อ านาจตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ข้อ 33 ที่กาหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่ นปิดประกาศ
รายงานการประชุมที่ส ภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว ในที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
เพื่อให้ประชาชนทั้วไปทราบ
ดังนั้ น จึ งปิ ดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2562 เมื่อวัน ที่ 30 พฤษภาคม 2562 ให้ประชาชนทั่วไปทราบ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)
(นายสุเมธี ใจยาใหญ่)
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2562
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
2
นายอภิสิทธิ์
อภิวงค์งาม
3
นางผ่องจิต
ปัญโญใหญ่
4
นายกิตติกร
ศรีใหญ่
5
นางนงนุช
เทพวงค์
6
นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
7
นายบุญสม
แสงสุขศิริ
8
นายพินิจ
ไชยมุข
9
นายทองคา
สุยะใหญ่
ผู้ไม่มาประชุม

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
รองประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ

ลายมือชื่อ
ใจยาใหญ่
อภิวงค์งาม
ปัญโญใหญ่
ศรีใหญ่
เทพวงค์
สมบูรณ์ชัย
แสงสุขศิริ
ไชยมุข
สุยะใหญ่

สุเมธี
อภิสิทธิ์
ผ่องจิต
กิตติกร
นงนุช
ภิญ
บุญสม
พินิจ
ทองคา

ตาแหน่ง
รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลตาบลบ้านธิ
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคมฯ
ผู้อานวยการกองการศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาลฯ
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นักผังเมืองชานาญการ
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
นิติกรชานาญการ
ครูชานาญการ

ลายมือชื่อ
ปริญญา
ขาววัฒน์
ชิษณุพงค์ ปินไชย
ประกรณ์
ขันพนัส
นิเวศร์
ปานดวง
สมบัติ
ยะอุโมงค์
สินารัตน์
ท้าวอุ่นเรือน
สุขเกษม
คาอ้วน
ชนาธิป
อภิวงค์งาม
เฉลิมพล
อินทชัยศรี
พิกุล
เตชะปัน
อนุเทพ
ปานแก้ว
พิศาล
ดวงดึง
ศุภกร
ชัยอิ่นแก้ว
อภิชาติ
อุตเจริญ
พัทธ์สุดา
ปาระมี
พิมพรรณ
สายเครื่อง

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายปริญญา
ขาววัฒน์
2
นายชิษณุพงค์
ปินไชย
3
นายประกรณ์
ขันพนัส
3
นายนิเวศร์
ปานดวง
4
ส.ต.อ.สมบัติ
ยะอุโมงค์
5
นางสินารัตน์
ท้าวอุ่นเรือน
6
ส.อ.สุขเกษม
คาอ้วน
7
นางสาวชนาธิป
อภิวงค์งาม
8
นายเฉลิมพล
อินทชัยศรี
9
นางสาวพิกุล
เตชะปัน
10 ส.ต.อ.อนุเทพ
ปานแก้ว
11 นายพิศาล
ดวงดึง
12 นายศุภกร
ชัยอิ่นแก้ว
13 นายอภิชาติ
อุตเจริญ
14 นางสาวพัทธ์สุดา
ปาระมี
15 นางพิมพรรณ
สายเครื่อง
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ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
16 นางสาววัลลภา
พินโยจิต
17 นางสาวกมลทิพย์ มหาไม้

ตาแหน่ง
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ลายมือชื่อ
วัลลภา
พินโยจิต
กมลทิพย์
มหาไม้

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่
- บัดนี้ถึงกาหนดเวลานัดประชุมแล้ว ดิฉันได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมแล้ว
เลขานุการสภาฯ
มีผู้มาประชุม
9
คน
ผู้ลาประชุม
คน
ผู้ขาดประชุม
คน
ผู้เข้าร่วมประชุม
17 คน
รวมผู้เข้าร่วมประชุม
26 คน
- ที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว โอกาสนี้ขอเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
กล่าวเปิดประชุม ตามพระราชบั ญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
ข้อ 25 เรียนเชิญค่ะ
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวทักทายสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2562 และดาเนินการ
ประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ
- เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ มสภา สมั ยสามั ญ สมั ย แรก ครั้ ง ที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562
วั น ที่ 25 กุ มภาพั น ธ์ 2562 ตามที่ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ มสภาฯ ได้ ร่ ว มกั น
ประชุ ม เพื่ อตรวจรายงานการประชุ มสภา สมั ยสามั ญ สมั ยแรก ครั้ งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562
วั น ที่ 25 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 และคณะกรรมการได้ มี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ ไ ม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
แก้ไข ข้อความในรายงานการประชุมสภาฯ จึงเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาฯ ต่อไป

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

- จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อความในรายงานการประชุมสภาฯ อีกหรือไม่
- ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ
สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2562
ด้วยมติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3

- เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ เ ปลี่ ยนแปลงค าชี้ แจงประกอบงบประมาณรายจ่า ยประจาปี พ.ศ. 2562
แผนงานการศึ ก ษา งานระดั บ ก่ อ นวั ย เรี ย นและประถมศึ ก ษา งบลงทุ น ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษา)
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง
- เชิญผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุม

~3~

นายชิษณุพงค์ ปินไชย
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายชิษณุพงค์ ปินไชย รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ ขอนาเรียนชี้แจง
ต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องมาจากตามที่เทศบาลตาบลบ้านธิ ได้ตั้ง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2562 แผนงานการศึ กษา งานระดั บก่ อนวั ยเรี ยนและประถมศึ กษา งบลงทุ น ค่ าครุ ภั ณฑ์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 19,300 บาท
(-หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน-) เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลตาบลบ้านธิ เนื่องจากกล้องถ่ายภาพ
ระบบดิ จิ ตอลได้ ตั้ งงบประมาณรายจ่ ายตามมาตรฐานครุ ภั ณฑ์ ฉบั บเดื อนมกราคม 2561 และ
สานักงบประมาณได้ปรับปรุงบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งรายการกล้องถ่ายภาพ
ระบบดิจิตอลไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ดังกล่ าว ทาให้ ไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อได้ตามระเบียบ
ที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อให้ การบริ หารงานของเทศบาลต าบลบ้ านธิ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย จึ งขออนุ มั ติ
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามระเบียบฯ ดังนี้
คาชี้แจงประกอบงบประมาณ เดิม 1. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้อง
ถ่ายภาพระบบดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลตาบลบ้านธิ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
สานักงบประมาณ มกราคม 2561 หรือมีคุณลักษณะที่ดีกว่า ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วั ยเรี ยนและประถมศึ กษา (00212) และแผนพั ฒนาท้ องถิ่ นสี่ ปี (2561-2564) แก้ ไข เพิ่ มเติ ม
เปลี่ ยนแปลง (ฉบั บที่ 2) พ.ศ.2561 เทศบาลต าบลบ้ านธิ หน้ า 157 งบประมาณ 19,300 บาท
(-หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน-)
คาชี้แจงประกอบงบประมาณ ใหม่ 1. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้อง
ถ่ายภาพระบบดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลตาบลบ้านธิ ไม่ปรากฏตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์แต่มีความจาเป็นต้องจัดหา ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(00212) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
เทศบาลตาบลบ้านธิ หน้า 157 งบประมาณ 19,300 บาท (-หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน-)

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

- จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามหรือไม่
- ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม
สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.2562 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(กองการศึกษา) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

8
1

เสียง
เสียง
เสียง

- เรื่องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- เรื่อง ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างสานักงานเทศบาลตาบลบ้านธิ (แห่งใหม่)
บริเวณบ้านสามไต หมู่ที่ 6
- เชิญผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุม
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นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายปริญญา ขาววัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ ขอนาเรียนชี้แจง
ต่ อที่ ประชุ มว่ า สื บเนื่ องมาจาก มติ ที่ ประชุ มสภาเทศบาล สมั ยวิ สามั ญ สมั ยที่ 1 ครั้ งที่ 1 ประจ าปี
พ.ศ. 2561 วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นชอบอนุญาตให้กู้เงินสานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาลฯ (ก.ส.ท.) จานวน 13 ล้าน 5 แสนบาท เพื่อดาเนินโครงการก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาล
ตาบลบ้านธิ (สองชั้น ) บริเวณบ้านสามไต หมู่ที่ 6 จากเดิ มแบบแปลนก่อสร้างอาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลบ้านธิ จะได้ดาเนินการก่อสร้าง ณ จุดบริเวณสระน้า แต่เนื่องจากปัจจุบันสถานที่
ดาเนินการก่อสร้างได้มีการเปลี่ยนแปลง หากก่อสร้าง ณ จุดบริเวณดังกล่าวทาให้บดบังภูมิทัศน์
บ้ า นสามไต ซึ่ งจะได้ ดาเนิ น การการก่ อ สร้ างเพิ่ ม ขึ้น อี ก 2 หลั ง และสิ่ งปฏิ กู ล ที่จ ะออกมาจาก
ตัวอาคารอาจมีการรั่วไหลลงสู่สระน้าได้ ซึ่งจะเป็นมลพิษสาหรับพนักงานที่จะเข้าไปทางาน และ
จะส่งผลกระทบต่อสระน้าและบุคลากรได้ในภายหลัง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมของการก่อสร้าง
ตัวอาคารจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างเป็นบนพื้นดิน ประกอบกับการปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้มีสภาพที่สวยงามยิ่งขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 29 การแก้ไข เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดครุ ภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้างที่ทาให้ ลั กษณะ ปริ มาณ คุณภาพเปลี่ ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตาบลบ้านธิเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงเสนอในที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาตามอานาจหน้าที่

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

- จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม เชิญครับ

นางนงนุช เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2

- เรียนประธานสภาฯ ดิฉันนางนงนุช เทพวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ เขต 2 ขอสอบถาม
ในเรื่องของอาคารตอนนี้ได้รับ ทราบจากหัวหน้าหนึ่ง (นายอภิชาต อุตเจริญ) ขออนุญาตออกนาม
จุ ด บริ เ วณที่ จ ะท าการก่ อ สร้ า งอาคารส านั ก งานเทศบาลเป็ น จุ ด ที่ จ ะก่ อ สร้ า งอาคารเกี่ ย วกั บ
ของประปา ไม่ ท ราบว่ า ในจุด นี้ ใ นส่ ว นของบริ ห าร ท่ า นปลั ด แล้ ว ก็ท างกองช่ า ง (งานประปา)
ได้พูดคุยกันไว้หรือเปล่า เพราะว่าในตอนนี้ถ้าเกิดว่าผ่านมติที่ประชุมไปแล้วนั้น ก็คือ อาคารใหม่
จะต้องย้ายไปอยู่ ณ จุดตรงที่ที่จะก่อสร้างนั้นและอีกประเด็นหนึ่งถ้าเกิดอาคารตามที่ได้คุยกันไว้ก่อน
หน้ า นี้ ด้ านหน้ าอาคารได้ หั น ไปทางด้า นทิ ศตะวั นออก แต่ใ นวั นนี้ด้ านหน้ าอาคารได้ หั น หน้ าไป
ทางด้านทิศเหนือ ขอสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับอาคารที่จะก่อสร้างตรงบริเวณที่จะย้ายด้วยคะ

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

- เชิญผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุม

นายปกรณ์ ขันพนัส
เลขานายกเทศมนตรีฯ

- เรียนประธานสภาฯ กระผมนายปกรณ์ ขันพนัส เลขานายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ ขอนาเรียน
ชี้แจงต่ อที่ป ระชุมว่า ในส่ ว นของรายละเอียดเกี่ยวกับ ตัว อาคารส านักงานเทศบาลตาบลบ้านธิ
(แห่งใหม่) ที่จะได้ทาการก่อสร้าง นั้น กระผมขอเชิญนายศุภกร ชัยอิ่นแก้ว นักผังเมืองชานาญการ
รักษาการผู้อานวยการกองช่าง ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายศุภกร ชัยอิ่นแก้ว
นักผังเมืองชานาญการฯ

- เรียนประธานสภาฯ กระผมนายศุภกร ชัยอิ่นแก้ว นักผังเมืองชานาญการรักษาการผู้อานวยการ
กองช่าง ขอนาเรียนชี้แจงต่อที่นักผังเมืองชานาญการ ประชุมว่า ในส่วนของตัวอาคารจะหันหน้าไป
ทางคันคลองชลประทาน ซึ่งตัวอาคารทั้งหมดจะมีหน้าจั่วอยู่ทั้งสามด้าน ซึ่งเราสามารถมองด้านไหน
ก็จ ะเห็ น รู ป ร่ า งของความสวยงามของตั ว อาคารได้ ทั้ ง สามด้ า น แต่ต อนนี้ ต รงที่ ว างแบบแปลน
ด้านหน้าจะหันไปทางด้านคลองชลประทาน แต่ว่าถ้าเราจะหัน
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หน้าเข้ามาหาสระน้าพื้นที่มันไม่ได้ จะทาให้ตัวอาคารตกไปที่ พื้นที่ถนนเพราะว่าตัวอาคารมีพื้นที่
กว้าง 22 เมตร รวมฟุตบาทอีกข้างละประมาณ 3 เมตร ทั้งนี้อาคารมีพื้นที่ความกว้างประมาณ
25 เมตร ทั้งนี้ความกว้างโดยรวมยาวประมาณ 33 เมตร จึงไม่สามารถที่จะหันหน้าของตัว อาคาร
ไปทางสระน้าได้ ซึ่งถ้าเราจะย้ายมาตรงหน้าสามไตผมกลัวว่าจะบดบังทัศนียภาพของบ้านสามไต
และข่วงกิจกรรมทุกอย่างตัวอาคารก็จะบังและไม่มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

- จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม เชิญครับ

นาบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2

- เรี ย นประธานสภาฯ กระผมนายบุญสม แสงสุ ขศิ ริ สมาชิ กสภาเทศบาลตาบลบ้ านธิ เขต 2
ขอสอบถามในเรื่ องของการเปลี่ ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลตาบลบ้านธิ
ผมไม่เห็นด้วยเลยเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าจุดประสงค์แรกจากการที่เราไปซื้อที่ตรงที่บริเวณหมู่ 6
จุดประสงค์หลักของเราคือ ต้องการสร้างอาคารสานักงานเทศบาลตาบลบ้านธิ เพราะว่าอาคารเดิม
เราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันไม่สะดวกสบายในการทางาน และก็รูปแบบตอนที่เข้าห้องประชุมทุกๆคนก็จะ
บอกนะว่าคานกับเสามันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันนี่คือข้อที่ทุกคนยังพูดกันอยู่ตั้งแต่ปี 47 จนถึงทุกวันนี้
ก็ยังพูดกัน อยู่ ในทานองเดียวกันจุดประสงค์หลั กของเราในการที่จะย้ายที่ทาการเราลงทุนซื้อที่
ประมาณ 7 ไร่ ก็ประมาณ 7 ล้ านบาท เราจะก่อสร้างอาคารอีก 13 ล้ านบาท ลงทุนไปทั้งสิ้ น
20 ล้าน ดอกเบี้ยยังไม่คิดนะครับ แล้วเราจะสร้างอาคาร จะย้ายอาคารไปอยู่ตรงด้านหลัง ซึ่งผมคิด
ว่าด้านความเหมาะสมและความรู้สึก และภาพลักษณ์ของเทศบาลเรามันคงจะไม่งดงามเท่าที่ควร
ซึ่ ง ก็ ไ ด้ ท ราบจากท่ า นนายกเมื่ อ วานซื น ได้ คุ ย กั น ประมาณ 10 นาที ผมก็ คิ ด แล้ ว คิ ด อี ก ใน
ช่ ว งเวลาที่ ผ่ า นมาผมก็ ห าค าตอบไม่ ไ ด้ น ะครั บ ที่ จ ะสนั บ สนุ น ให้ ย้ า ยไปอยู่ ใ นส่ ว นด้ า นหลั ง
อาคารส านั ก งานของเทศบาลซึ่ ง ถ้ า เราก่ อ สร้ า งอาคารงบประมาณ 13 ล้ า นบาท ไปอยู่ ถ นน
ซึ่งภาพลักษณ์ทุกคนรู้อยู่ในใจครับว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมคิดว่าเป็น
ความผิดพลาดในการดาเนินงาน เพราะว่าในการประชุมสภาในแต่ละครั้ง เมื่อเริ่มซื้อที่เราก็จะบอก
รูปแบบการวางแผนตามแบบแปลน ว่าจะก่อสร้างอะไรในส่วนไหน ซึ่งทุกคนได้เห็นชอบอยู่แล้วว่า
อาคารสานักงานจะอยู่ด้านหน้า แต่ทาไปทามาตอนนี้จะเปลี่ยนไปอยู่ด้านหลัง ซึ่งในด้านความรู้สึก
แล้วในด้านความเหมาะสมผมว่ามันไม่มีนะครับ บางคนอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรแต่ท่านต้องคิดดูด้วย
หากเป็นบ้านของท่าน ท่านจะพิจารณาปลูกตรงด้านหลังหรือไม่ เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมอยากจะ
ถามว่าในการออกแบบ ในการวางแปลนทั้งหลายในตัวอาคารที่เราจะก่อสร้าง ซึ่งเคยพูดกันมาตลอด
แล้วว่าจะต้องวางรูปแบบให้ดี แต่ทุกคนก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าได้วางไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในสภา
แห่งนี้ก็จะทราบดีนะครับว่าบอกว่าไม่มีปัญหาตลอด แต่วันนี้อาคารของเราจะไปอยู่ด้านหลั งซึ่งเราก็
ไม่รู้จะตอบชาวบ้านว่าอย่างไร ซึ่งผมคิดว่าการเขียนแบบ การขออนุญาตในการการดาเนินโครงการ
มั น ก็ ต้ อ งมี ก ารวางแผน แบบค่ า 13 ล้ า น มั น ไม่ ใ ช่ ใ ครๆก็ คิ ด ได้ มั น ต้ อ งมี ส ถาปนิ ก มี วิ ศ วกร
ในส่วนนี้ผมไม่ทราบว่าเราพยายามถึงที่สุดหรือยังในการที่จะสร้างในด้านหน้า หรือว่าแค่เกิดปัญหา
เล็ ก ๆน้ อ ยๆเราก็ คิ ด ที่ จ ะย้ า ยในส่ ว นนี้ ใ นรายละเอี ย ดทางสภาก็ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ทราบเป็ น ทางการ
เพราะฉะนั้นก็อยากจะทราบเหตุผลว่ามีความจาเป็นขนาดไหนที่เราจะต้องย้ายไปอยู่ด้านหลัง การ
ย้ายไปอยู่ด้านหลังถามสภาฯ สภาแห่งนี้คนไหนเห็นมีความเหมาะสมบ้าง แล้วถ้าวันนี้ ถ้าสภาอนุมัติ
ไปแล้วคาตอบมันจะอยู่กับสภาแล้ว นะครับท่านต้องคิดดูให้ดีในการสร้าง ถ้าสภาฯเขาอนุมัติมาให้
สร้างด้านหลังในที่นี้ก็คือคาตอบจะอยู่กับตัวสมาชิกสภาทุกท่าน ในส่วนนี้ผมยังอยากทราบข้อมูล
ในรายละเอียดในการที่จะย้ายสถานที่ให้ชัดเจนมากกว่านี้ครับ
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นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

- เชิญผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุม

นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายปริญญา ขาววัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ ขอนาเรียนชี้แจง
ต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของแบบตอนแรกก็คือ เราได้จ้างวิศวกรออกแบบตามหลักของวิศวกรแล้ว
แต่ในส่ วนของฐานรากนั้น ซึ่งมีการเปลี่ ยนแปลงจากที่จะตอกเสาเข็มเป็นจานวนมากกลายเป็น
ฐานแผ่ จากที่ทางท่านผู้อานวยการท่านกิตติศักดิ์ ซึ่งท่านได้ย้ายไปดารงตาแหน่งที่เทศบาลก้อ
ตอนนี้ทางเทศบาลเราก็รักษาการโดยท่านศุภกร ชัยอิ่นแก้ว นักผังเมืองชานาญการ ก็มีความกังวล
ในส่ ว นของฐานราก ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ของความมั่ น คงของอาคารส านั ก งานแห่ ง นี้ ท าให้
ความเชื่อ มั่น ในส่ ว นนี้ ได้ ล ดน้ อยลงเพราะเป็ นฐานแผ่ ด้ ว ย เพราะตรงพื้น ของสระน้าเป็ น โคลน
ที่มีความยื ดหยุ่น สู ง ซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีก สาเหตุห นึ่ งที่เป็นความกังวล ซึ่งทางด้านของนายช่างเอง
ก็ได้มาปรึกษาทางด้านท่านปลัด ท่านผู้มีส่ว นเกี่ยวข้องทุกท่าน รวมถึงท่า นนายกก็ได้ชี้แนวทาง
การแก้ไขปัญหา รวมถึงกับการที่เราจะก่อ สร้างห้องน้าด้วยซึ่งจะได้ทาแบบบ่อส้วมซึมลงไปก็อาจจะ
เป็นสิ่งปฏิกูลที่จะลงไปหาตัวเราเอง แล้วในด้านการอานวยความสะดวกของผู้ที่จะมาติดต่ออาคาร
สานักงานก็จะเป็นไปด้วยความยากลาบากมากกว่าการอยู่บนดิน เช่น ผู้พิการ การเดินทางเข้าก็จะ
ไม่สะดวก ในส่วนนี้การอานวยความสะดวกก็จะลดลง เพื่อให้คลายความกังวลไม่ว่าจะเป็นในส่วน
ของเจ้าหน้าที่เอง หัวหน้าเจ้าที่งบประมาณ รวมถึงคณะบริหารก็ได้ปรึกษาร่วมกัน เห็นว่าจุดที่จะ
สมควรและเหมาะสมที่สุดในการก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาลตาบลบ้านธิ ก็คือ ตรงด้านข้าง
ของอาคารกิจ การประปา เพราะตรงส่วนด้านหน้าเราจะมี การจัดกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม
ประจาปีต่างๆ งานส่งเสริมวัฒนธรรมสามไต ซึ่งทานก็ได้รับรู้นะครับว่าขนาดเราจัดงานเราเดินขบวน
เข้ามาแค่นั้นมันก็เต็มแล้วนะครับ ถ้าเราเอาสานักงานไปไว้ด้านหน้าก็จะส่งผลให้สถานที่คับแคบลง
การจัดกิจกรรมก็จะยากลาบากไปยิ่ งขึ้นอีก ก็เลยมีความคิดเห็นที่จะย้ายสถานที่ก่อสร้างให้ไปอยู่
ตรงที่ด้านข้างอาคารกิจการประปา วันนี้จึงเสนอในที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาตามอานาจหน้าที่ และ
ในส่ วนของรายละเอี ยดต่ างๆเกี่ ยวตั วอาคารส านั กงานเทศบาลต าบลบ้ านธิ นั้ น กระผมขอเชิ ญ
นายศุภกร ชัยอิ่นแก้ว นักผังเมืองชานาญการ ได้นาเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม ครับ

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

- เชิญนายศุภกร ชัยอิ่นแก้ว ชี้แจงต่อที่ประชุม เชิญครับ

นายศุภกร ชัยอิ่นแก้ว
นักผังเมืองชานาญการ ฯ

- เรียนประธานสภาฯ กระผมนายศุภกร ชัยอิ่นแก้ว นักผังเมืองชานาญการ รักษาการผู้อานวยการ
กองช่าง ขอนาเรียนชี้แจงต่อที่ ประชุมว่า ขออธิบายต่อจากท่านรองปริญญาครับ การที่เราจะย้าย
สถานที่ ก่ อ สร้ า งอาคารส านั ก งานเทศบาลต าบลบ้ า นธิ ม าไว้ บ นพื้ น ดิ น ประเด็ น ส าคั ญ ก็ คื อ
เดิมสถานที่ ก่อสร้างอาคารที่อยู่ในสระน้านั้น ห้ องน้าของตัวอาคารที่เป็นห้องน้าชักโครกภายใน
อาคารสานักงานเรามีอยู่จานวน 18 ห้องแล้วน้าทิ้งของตัวอาคารอีก ซึง่ ใน 1-2 ปี ตัวอาคารเรามีถัง
บาบัดน้าเสีย มีถังซึม ซึ่งจากที่เราจะวางเราก็ว างทางด้านหลังของตัวอาคาร ซึ่งด้านหลังของตัว
อาคารเรามันจะใกล้กับ พื้นที่ของเอกชน หรือที่ดินข้างเคียง ซึ่งที่ดินข้างเคียงตรงนั้นก็เป็นสระน้า
เหมือนกัน ถ้าเกิด 2-3 ปีข้างหน้าอาจมีการรั่วซึมจากสิ่งปฏิกูลก็จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง
ในส่วนของผนังตลิ่งที่สระน้าของเรานั้น เป็นดินถ้าเกิดการทรุดตัวของถังบาบัดน้าเสียหรือ ถังซึมก็จะ
เป็นปัญหาใหญ่ ในส่วนนี้คือจุดที่ผมกังวลมากที่สุดครับ และอีกอย่างหนึ่งก็คือ จะบดบังภูมิทัศน์
บ้านสามไตที่เรากาลั งจะได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีกในส่ว นบริเ วณรอบๆสระเราอาจจะทา
คล้ายๆเป็นตลาดนัด หรือตลาดน้าก็ได้ ในส่วนตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเราย้ายสถานที่ก่อสร้างไปไว้ตรง
ด้านข้างอาคารสานักงานประปาน่าจะเป็นประโยชน์กว่าที่เราจะไปก่อสร้างในสระน้า ครับ
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นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

- พัก 10 นาที

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

- เชิญสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เข้าประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบต่อไป
- จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามหรือไม่
- ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม
สมาชิ กสภาฯ ท่ านใดมี มติ เห็ นชอบเปลี่ ยนแปลงสถานที่ ก่ อสร้ างส านั กงานเทศบาลต าบลบ้ านธิ
(แห่งใหม่) บริเวณบ้านสามไต หมู่ที่ 6 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุ มสภาฯมีม ติ เ ลื่อ นการพิ จารณาการเปลี่ ยนแปลงสถานที่ ก่อสร้ า งส านั กงานเทศบาล
ต าบลบ้ า นธิ (แห่ ง ใหม่ ) บริ เ วณบ้ า นสามไต หมู่ ที่ 6 ในการประชุ ม คราต่ อ ไป เนื่ อ งจาก
รายละเอียดประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน

ระเบียบวาระที่ 5

- เรื่องอื่นๆ

นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

- เรี ย นประธานสภาฯ ดิ ฉั น นางผ่ อ งจิ ต ปั ญ โญใหญ่ สมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลบ้ า นธิ เขต 1
ขอสอบถาม เรื่องงบประมาณการปรับปรุงไฟฟ้า ซอย 7 บ้านดอยเวียง หมู่ที่ 9 อยากจะทราบว่า
ได้ดาเนินการถึงไหนแล้ว เพราะว่าระยะเวลาตอนนี้ได้ผ่านมา 2 ปี ดิฉันอยากทราบรายละเอียด
ในส่วนนี้ที่ชัดเจนมากขึ้น

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

- เชิญผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุม เชิญครับ

นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรีฯ

- เรียนประธานสภาฯ กระผมนายปริญญา ขาววัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ ขอนาเรียนชี้แจง
ต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของรายละเอียดการปรับปรุงไฟฟ้ า ซอย 7 บ้านดอยเวียง หมู่ที่ 9 กระผม
ขอเชิญนายอภิชาต อุตเจริญ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอภิชาต อุตเจริญ
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

- เรียนประธานสภาฯ กระผมนายอภิชาต อุตเจริญ นายช่างไฟฟ้าอาวุ โส ขอนาเรียนชี้แจงต่อที่
ประชุมว่ า ในส่ ว นของรายละเอียดโครงการขยายเขตไฟฟ้ า ซอย 7 บ้านดอยเวียง หมู่ที่ 9
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ได้ทาหนังสือประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (บ้านธิ) และ
ได้ลงพื้นที่สารวจวัดการขยายเขตดังกล่าวไปแล้วนั้น และการไฟฟ้าได้ดาเนินการขยายเขตไฟฟ้า
ไปถึงตรงจุดบริเวณดังกล่าวและอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าทั้งหมด ทางเทศบาลเราก็ไม่
สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงระบบได้ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีหนังสือจากผู้ใหญ่บ้าน
บ้านดอยเวีย ง เรื่ องขอปรับปรุงระบบไฟฟ้า กระผมเองก็ได้ทาหนังสือประสานงานกับการไฟฟ้า
อีกรอบหนึ่ง และได้ลงพื้นที่พร้อมดาเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแล้ว ณ ตอนนี้งบประมาณของการ
ไฟฟ้ าเขตเชีย งใหม่ไ ด้อ นุมัติ งบให้ เ ราแล้ ว และการไฟฟ้า(บ้า นธิ) ได้ด าเนิ นการอยู่ร ะหว่ างการ
ปรับแบบจากเดิมเป็นหม้อแปลง 50 kva ปรับให้เป็นหม้อแปลง 100 kva ระบบ 3 เฟส และ
จะจ้างผู้ดาเนินการขยายเขตให้ทันที

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

- จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม เชิญครับ
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นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่
สมาชิกสภาฯ เขต 1

- เรี ย นประธานสภาฯ ดิ ฉั น นางผ่ อ งจิ ต ปั ญ โญใหญ่ สมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลบ้ า นธิ เขต 1
เรื่ อ งสื บ เนื่ อ งจากเดื อ นเมษายนที่ผ่ า นมาได้เ กิ ด เหตุ เพลิ ง ไหม้ ที่ บ้ า นแพะต้น ยางงาม หมู่ที่ 11
ซึ่งเป็นคาถามจากทางประชาชนในหมู่ บ้านว่า รถดับเพลิงของทางเทศบาลเรานั้นไม่มีการเตรียมน้า
ไว้ก่อนหรืออย่างไร เพราะเห็นมาคันแรก แล้วคันที่ 2 3 4 เป็นรถจากหน่วยงานอื่นแล้วจึงจะเป็น
รถจากทางเทศบาลเรา คันที่ 5 และ 6 ตามมา อีกอย่างหนึ่งที่อ ยากจะฝาก ก็คือ 1. เรื่องน้ า
ในรถดับเพลิงเราก็ควรจะเตรียมความพร้อม 2. พนักงาน 3.อุปกรณ์ ซึ่งในวันที่เกิดเหตุดังกล่าว
พบว่าอุปกรณ์ด้านหัวฉีดได้ชารุด ฉีดไม่ได้ และทางดิฉันก็ขอขอบคุณทางเทศบาลที่ได้ทาหน้าที่ตรงนี้
แล้วก็ได้ส่งหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ไปช่วยบริการให้กับพี่น้องบ้านแพะต้นยางงาม

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

- เชิญผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุม เชิญครับ

นายชิษณุพงค์ ปินไชย
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายชิษณุพงค์ ปินไชย รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ ขอนาเรียนชี้แจง
ต่อที่ประชุมว่า ซึ่งวันนั้นกระผมได้อยู่ในเหตุการณ์ และเมื่อได้รับโทรศัพท์ผมก็ได้รีบไปดูเหตุการณ์ดังกล่าว
ขอชี้แจงในส่วนที่ว่า รถของทางเทศบาลเรามาช้ากว่าของหน่วยงานอื่นในส่วนนี้ขอตอบได้เลยนะครับว่าไม่เป็น
ความจริง คือ 1. รถเราไปถึงคันแรกเข้าไปจุดด้านในสุดตรงหน้าบ้าน แล้วอีกคันตามมาก็อยู่ตรงจุดหน้าบ้าน
แต่ ชาวบ้ านที่ มาที หลั งนั้ นเห็ นว่ ารถของเรามาคั นเดี ยวแต่ จริ ง ๆแล้ วนั้ นรถของเราได้ อยู่ ใน 1 คั น
อยู่ด้านนอก 1 คัน แล้วมาถึงอีกคันหนึ่งคันสุดท้าย คือ รถดีเลน้าก็คือรถ 10,000 ลิตร ที่เข้ามาคันสุดท้าย
ที่คอยเติมน้า สนับสนุนน้าให้ในส่วนของรถน้าอีก 2 คันที่อยู่บริเวณด้านในเพราะว่าน้าที่ใช้นั้นย่อมใช้แล้ว
หมดไป และในที่นี้ก็อยากให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบในส่วน
รถน้าของเรานั้นมีรถน้า 10,000 ลิตร 1 คันคือคันสีส้ม, รถน้า 6,000 ลิตร คือ รถคันใหม่ และรถน้า
5,000 ลิ ตรอี ก 1 คั น คือคันเดิมที่เรามี อยู่ และการดับเพลิ งเบื้องต้น คือ ไม่ให้ไฟมันลุกลามไปบ้าน
ข้างเคียงก่อน

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

- จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม เชิญครับ

นายพินิจ ไชยมุข
สมาชิกสภาฯ เขต 2

- เรี ย นประธานสภาฯ กระผมนายพิ นิ จ ไชยมุ ข สมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลบ้ า นธิ เขต 2
กระผมมีเรื่องที่จะแจ้ง ก็คือ เรื่องเกี่ยวกับรถดั บเพลิง เพราะว่าการที่เราจะไปขอรถดับเพลิงไปช่วย
รดน้าในงานต่างๆ เวลาเราไปขอขนาดพวกผมเป็นสมาชิกสภาฯ เข้าไปขอว่า การที่เราจะไปขอรถน้า
ไปรดในงานพิ ธี ม งคลสมรสเราต้ อ งท าเรื่ อ ง ต้ อ งเขี ย นค าร้ อ งหรื อ ไม่ กระผมก็ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ค าตอบ
เจ้าหน้าที่ได้แต่นั่งเล่นเกมส์ เล่นไลน์ต่างๆ ผมก็ถามอีกก็ไม่มีใครตอบผมก็กลับ ผมก็โทรไปหาท่าน
รองปริ ญญา ขาววัฒน์ กระผมได้ให้ ท่านรองฯติดต่อให้ ซึ่งเหตุได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม
เวลา 11.35 น. ถ้าเป็นชาวบ้านเข้าไปติดต่อแล้ วไม่มีใครสนใจ ไม่มีใครตอบ ชาวบ้านไม่ได้รับ
คาตอบ เขาจะทาอย่างไร กระผมก็ขอฝากให้ทางคณะบริหารและหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบทราบ
และอีกหนึ่งเรื่อง เมื่อวันที่ 15 เมษายน เวลา 13.25 น. มีเหตุเพลิงไหม้หญ้าที่ใ กล้ๆโรงพยาบาล
มีชาวบ้านเขาโทรแจ้งที่งานป้องกันฯ ว่าให้เข้าทางซอย 3 ป่าสัก พอดีผมก็เข้าไปก็เจอรถดับเพลิง
เรา 1 คัน เข้าไปแล้วก็มีพนักงานประมาณ 4 -5 คน ก็ได้นาไม้ตบเข้าไปเพราะว่ารถดับเพลิงเข้า
ไม่ได้ ให้ ไปกลั บ รถแล้ ว ไปเข้าทางโรงพยาบาล รถเราก็ไม่ได้ไป ก็เห็ นแต่รถของ อบต.ห้ ว ยยาบ
ที่ดับเพลิงอยู่ทางทิศเหนือของโรงพยาบาล รถของเราก็ไม่ได้ไปได้แต่จอดอยู่ตรงนั้นจนกว่าชาวบ้าน
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ได้ช่วยกันดับจนเสร็จแล้วรถของเรากลับเลย คือแบบนี้ ถ้ารถของเขาช่วยอยู่ฝั่งโน้นรถของเราน่าจะ
กลับรถแล้วไปเสริม ในส่วนนี้กระผมก็ขอฝากให้ทางคณะบริหารและหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบทราบ
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

- เชิญผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุม เชิญครับ

นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรีฯ

- เรียนประธานสภาฯ กระผมนายปริญญา ขาววัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ ขอนาเรียนชี้แจง
ต่อที่ประชุมว่า ในการปฏิบัติตนของพนักงาน งานป้องกันฯ ในส่วนนี้กระผมก็ขอรับเรื่องไว้แล้วจะ
นาไปประชุมปรึ กษาหารือกับทางหั ว หน้าสานักปลั ดและหั ว หน้าฝ่ ายป้องกันฯ เพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว และในส่วนของวิจารณญาณการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ คือ ตอนนั้นกระผมก็ไม่ได้อยู่ใน
เหตุการณ์ในขณะนั้นว่าจะเป็นเพลิงขนาดเล็กหรือว่าเพลิงขนาดใหญ่ ผมก็ไม่ทราบได้ ก็คือไม่ได้ใช้
รถดับเพลิง แต่ถือไม้ตบลงไป ในส่วนนี้เป็นการตัดสินใจของพนักงานที่ออกไป แต่อย่างไรต้องไป
สอบถามว่าเหตุเพลิงและสถานการณ์ ณ ตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง และการจัดเตรียมความพร้อมของ
อุปกรณ์ต่างๆ คือ ทุกเดือนเราจะมีการนาอุปกรณ์ออกมาเช็ค หรือนามาสตาร์ทเครื่อง ไม่ว่าจะเป็น
เครื่องพ่นดับ เพลิง เลื่อยยนต์ และอุปกรณ์ต่างๆ ณ ตอนนี้ท่านหัวหน้าฝ่ ายป้องกันฯ ก็ได้เตรียม
ความพร้อมไว้หมดแล้ว ในส่วนนี้กระผมก็คงจะต้องนาเรียนกับทางสภาฯ ให้ทราบในเบื้องต้นก่อน

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

- ตกลงสภาฯ จะขอรถน้าไม่ได้ใช่ไหมครับ

นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรีฯ

- ทางสภาฯ จะขอน้าได้ไหม ในส่วนนี้ขอตอบเลยครับว่า ได้แน่นอนครับ และในส่วนนี้ใบคาร้อง
ก็มีอ ยู่ ที่ง านป้ องกั น เอง แต่ ณ ตอนนั้น น่าจะเป็นการปฏิบัติ ตนของพนักงานที่ อยู่เวรในขณะนั้ น
แต่อย่างไรแล้วกระผมก็จะนาไปประชุมปรึกษาหารือกับทางหัวหน้าสานักปลัดและหัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

- จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม เชิญครับ

นายพินิจ ไชยมุข
สมาชิกสภาฯ เขต 2

- เรี ย นประธานสภาฯ กระผมนายพิ นิ จ ไชยมุ ข สมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลบ้ า นธิ เขต 2
ในส่วนของเรื่องเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมานั้นถ้า เป็นเหตุเพลิงไหม้ที่ไม่รุนแรง
ทาไมถึงต้องไปขอรถดับเพลิงของ อบต.ห้วยยาบ มาเสริมอีก 1 คัน เพราะว่าไฟได้ลุกลามไปถึงเขต
โรงพยาบาลแล้ว ในส่วนนี้กระผมก็ขอฝากให้ทางคณะบริหารและหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบทราบ

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

- เชิญหัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบชี้แจงต่อที่ประชุม เชิญครับ

ส.ต.อ. อนุเทพ ปานแก้ว
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ

- เรียนประธานสภาฯ กระผม ส.ต.อ. อนุเทพ ปานแก้ว หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
ขอนาเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ช่วงวันที่ 15 เมษายน นั้นเป็นช่วงวันหยุดยาวกระผมก็ไม่ทราบเรื่อง
พอดีรถดับเพลิงคันเก่าของเราได้ส่งซ่อม ก็เหลืออยู่ 1 คัน ซึ่งผมก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ ที่ไปออก
เหตุดังกล่ าว ในส่ว นนี้ กระผมก็ขอนาเรื่องของท่านไปสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ซึง่ ปกติรถของ อบต.ห้วยยาบ ส่วนมากจะไม่ได้มาช่วยเรา รถที่ท่านเห็นคือรถสีเขียวใช่ไหมครับ ยังไง
ผมจะนาเรื่องของท่านเข้าในที่ประชุมของงานป้องกันในครั้งต่อไปครับ
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นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

- จะมีสมาชิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดสอบถาม เชิญครับ

นายอภิชาต อุตเจริญ
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

- เรียนประธานสภาฯ กระผมนายอภิชาต อุตเจริญ นายช่างไฟฟ้าอาวุ โส ขอนาเรียนชี้แจงต่อที่
ประชุ ม เรื่ อ ง การสรุ ป บั ญ ชี ร ายรั บ -รายจ่ า ย ของงานกิ จ การประปา ประจ าปี พ.ศ.2562
เนื่องด้วยว่าทางสภาฯเองได้อนุมัติงบประมาณให้กับทางกิจการประปาในการดูแลระบบน้าประปา
ของชาวบ้าน จากที่ได้รับโอนประปามาจากหมู่ 6 บ้านป่าสัก เข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบของงาน
กิจการประปา เริ่มจากเดือนตุลาคม ได้ตั้งงบประมาณรายรับ ต่อเดือนของงานกิจการประปาไว้ที่
145,000 บาท แต่เดือนพฤศจิกายนได้รับ 143,000 บาท ธันวาคม 161,000 บาท มกราคม
142,000 บาท กุมภาพันธ์ 163,000 บาท มีนาคม 192,000 บาท เมษายน 240,000 บาท
เห็นได้ชัดเจนว่า การใช้น้าประปาของพี่น้องประชาชนที่โอนมาอยู่ในความรับผิดชอบของงานกิจการ
ประปาเทศบาลตาบลบ้านธินั้น ได้ใช้น้ามากต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆ ซึ่งงานกิจการประปาเองก็ทางาน
ด้วยความเต็มความสามารถแล้ว ซึ่งน้า ณ ปัจจุบันนี้เราผลิตได้ทั้งหมดอยู่ที่ 50,000 กว่าหน่วย
ต่อเดือน ดังนั้นเหตุที่ผมนาเข้าที่ประชุมสภาฯ นั้น เนื่องจากว่าปีหน้าเราต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของ
งบประมาณที่จะเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น เราต้องเตรียมในเรื่องของน้าที่จะนามา
รองรับพี่น้องประชาชน ซึ่งเราได้ดูจากค่าไฟในเดือนเมษายน 93,000 บาท ซึ่งเราตั้งรายจ่ายไว้
ประจาเดือนๆละประมาณ 80,000 บาท ณ ตอนนี้ทางงานกิจการประปาเองก็ต้องได้เตรียมการ
วางแผนไว้สาหรับปีหน้า ในส่วนนี้กระผมก็ขอฝากให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาเพื่ออนุมัติงบประมาณ
ที่จะเพิ่มขึ้นในปีหน้าให้กับทางกิจการประปาด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

- ขอสอบถามในส่วนของค่าไฟที่ตั้งจ่ายเป็นเดือนประมาณเดือนละ 80,000 บาท ได้รับ 240,000 บาท
จ่ายค่าไฟ 90,000 บาท คงเหลือก็คือกาไรใช่ไหมครับ

นายอภิชาต อุตเจริญ
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

- ในส่วนนี้เป็นการตั้งรับ ตั้งจ่ายครับ ก็คือ ตัวจ่ายเราได้จ่ายเพิ่ม แต่ตัวรับเรายังคงที่ แต่ในวันนี้
ที่ผ มน าเข้าที่ป ระชุมเพื่อเตรียมไว้สาหรับงบปีห น้าครับ คาดว่าปีห น้าการใช้น้าน่าจะเพิ่มทวีคูณ
อย่างน้อยผมก็ขอดูเรื่องของค่าใช้จ่ายในปีหน้าด้วยครับว่างานกิจการประปาต้องสูญเสียน้าที่ใช้ใน
การผลิตน้าเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้อย่างเพียงพอ ในส่วนนี้เราต้องได้ใช้งบประมาณเพิ่มเติม
ดังนั้นกระผมขอชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อทราบโดยทั่วกันครับ

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

- จะมีสมาชิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดสอบถาม เชิญครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี -

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

- ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมฯ

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ให้ ความร่วมมือในการประชุมทาให้การ
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2562 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

ปิดประชุมเวลา

16.00 น.

