เรื่อง

ประกาศสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
ปิดประกาศรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1
ประจาปี พ.ศ. 2562
…………………………………………..……….

ตามที่ สภาเทศบาลตาบลบ้านธิ ได้ประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจาปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.000 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลตาบลบ้ านธิ มติที่ป ระชุมได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สมัยสามั ญ
สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 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 ที่กาหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศ
รายงานการประชุมที่ส ภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว ในที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ
ดังนั้ น จึ งปิ ดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยแรก
ครั้ งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวัน ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ให้ ประชาชนทั่ว ไปทราบ รายละเอีย ด
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)
(นายสุเมธี ใจยาใหญ่)
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2562
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 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
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
ปลัดเทศบาลตาบลบ้านธิ
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคมฯ
ผู้อานวยการกองการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
นิติกรชานาญการ
ครูชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลายมือชื่อ
วรชาติ
ศรีไม้
ชิษณุพงค์ ปินไชย
นิเวศร์
ปานดวง
สมบัติ
ยะอุโมงค์
สินารัตน์
ท้าวอุ่นเรือน
สุขเกษม
คาอ้วน
ชนาธิป
อภิวงค์งาม
พิกุล
เตชะปัน
อนุเทพ
ปานแก้ว
พิศาล
ดวงดึง
อภิชาติ
อุตเจริญ
พัทธ์สุดา
ปาระมี
พิมพรรณ
สายเครื่อง
อุไรวรรณ
ชัยมงคล

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายวรชาติ
ศรีไม้
2
นายชิษณุพงค์
ปินไชย
3
นายนิเวศร์
ปานดวง
4
ส.ต.อ.สมบัติ
ยะอุโมงค์
5
นางสินารัตน์
ท้าวอุ่นเรือน
6
ส.อ.สุขเกษม
คาอ้วน
7
นางสาวชนาธิป
อภิวงค์งาม
8
นางสาวพิกุล
เตชะปัน
9
ส.ต.อ.อนุเทพ
ปานแก้ว
10 นายพิศาล
ดวงดึง
11 นายอภิชาติ
อุตเจริญ
12 นางสาวพัทธ์สุดา
ปาระมี
13 นางพิมพรรณ
สายเครื่อง
14 นางสาวอุไรวรรณ
ชัยมงคล
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ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
15 นางสาววัลลภา
พินโยจิต
16 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
16 คน
รวมผู้เข้าร่วมประชุม
25 คน
- ที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว โอกาสนี้ขอเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
กล่าวเปิดประชุม ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติ มถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
ข้อ 25 เรียนเชิญค่ะ
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

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

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนาข้าราชการโอน (ย้าย) มาปฏิบัติงานสานักงานเทศบาลตาบลบ้านธิ
- นางสาวอุไรวรรณ
ชัยมงคล
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
1.2 แจ้งข้าราชการโอน (ย้าย) ไปดารงตาแหน่ง หั วหน้าฝ่ ายบริห ารงานคลัง สังกัดเทศบาล
ตาบลป่าตุ้ม อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
- นางสาววิไลวรรณ
พรหมหลวง หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้

มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ 2
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ
- เรื่ องรั บรองรายงานการประชุ มสภา สมั ยสามั ญ สมั ยที่ 4 ครั้ งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561
วั นที่ 26 พฤศจิ กายน 2561 ตามที่ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ มสภาฯ ได้ ร่ วมกั น
ประชุม เพื่อตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561
วั นที่ 26 พฤศจิ กายน 2561 และคณะกรรมการได้ มี มติ เป็ นเอกฉั นท์ ไม่ มี การเปลี่ ยนแปลง
แก้ไข ข้อความในรายงานการประชุมสภาฯ จึงเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาฯ ต่อไป

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

- จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในรายงานการประชุมสภาฯ อีกหรือไม่
- ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561
ด้วยมติเป็นเอกฉันท์
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
- รายงานผลการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านธิ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นายนิเวศร์ ปานดวง
ปลัดเทศบาลฯ

- เชิญปลัดเทศบาลฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม

- เรียนประธานสภาฯ กระผมนายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาลตาบลบ้านธิ ขอนาเรียนต่อที่
ประชุมว่า การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น ประจาปีพ.ศ. 2561
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ ว ยการจัด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
พ.ศ. 2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผล แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ปรั บ ปรุ ง (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ ค ณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่นกาหนดแนวทางวิธีการและให้ดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยให้รายงานผลและเสนอความเห็น ที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่นและ
ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่า งน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปีและจะต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านธิ ที่ได้รับการแต่งตั้งได้
ประชุม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โดยได้กาหนดแนวทาง และวิธีการติดตาม ประเมินผล
และการดาเนินงานโครงการพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านธิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
ได้กาหนดการตรวจติดตามผลการดาเนินงาน ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 แล้วนั้น
บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตาบลบ้านธิเรียบร้อยแล้ ว ขอรายงานผลให้ ส ภา
เทศบาลตาบลบ้านธิทราบ ดังนี้
สรุปผลการพัฒนาในภาพรวม
สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจานวนโครงการ/
กิจกรรม ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณให้ดาเนินการ จานวนทั้งสิ้น 81 โครงการ จากการติดตาม
และประเมิ น ผลการน าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ไปปฏิ บั ติ ใ นเชิ ง ปริ ม าณ มี จ านวนโครงการพั ฒ นาที่
ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 56 โครงการ และไม่ได้ดาเนินการ หรือ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ จานวน 25 โครงการ รายละเอียด ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร และความมั่นคง จานวน 15 โครงการ
ที่
1
2
3
4
5
6

รายการ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ งานรัฐพิธี พระราชพิธี
โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
โครงการจัดงานวันเทศบาล
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ
และด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างเทศบาลตาบลบ้านธิ

งบประมาณ (บาท)
50,000.-

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

50,000.-

สานักปลัด

20,000.20,000.-

สานักปลัด
สานักปลัด

50,000.-

สานักปลัด

50,000.-

สานักปลัด
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7
8
9
10
11
12
13
14
15

โครงการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างวินัย และความโปร่งใส
ในการทางาน
โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลและแผนชุมชน
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ
โครงการไฟป่าและหมอกควัน
โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
รวม

20,000.-

สานักปลัด

10,000.-

สานักปลัด

30,000.15,000.30,000.30,000.10,000.50,000.30,000.465,000.-

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต จานวน 29 โครงการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

รายการ
โครงการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลตาบลบ้านธิ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านป่าตาล
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
โครงการอุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โครงการอาหารกลางวัน)
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมทาการแข่งขัน
โครงการงานประเพณีตานก๋วยสลาก
โครงการงานประเพณีสรงน้าพระบรมธาตุหริภุญชัย
โครงการเผยแพร่คริสต์มาสสัมพันธ์
โครงการสืบสานงานประเวณีปี๋ใหม่เมืองตาบลบ้านธิ
โครงการแห่เทียนพรรษา ประจาปี 2561
โครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการอุหนุนวัด (งานประเพณีสรงน้าพระธาตุ)
โครงการจัดงานส่งเสริมสุขภาพวัน อสม. ตาบลบ้านธิ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ TO BE NUMBER ONE
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีพิการและเด็กพิการ
โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการให้สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

งบประมาณ (บาท) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
10,000.กองการศึกษา
50,000.กองการศึกษา
3,546,441.-

กองการศึกษา

551,500.-

กองการศึกษา

60,000.1,616,000.200,000.7,000.30,000.5,000.100,000.30,000.100,000.130,000.30,000.30,000.30,000.20,000.20,000.10,000.20,000.-

กองสวัสดิการฯ
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการฯ

20,000.-

กองสวัสดิการฯ

160,000.-

กองสวัสดิการฯ
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24
25
26
27
28

โครงการเครือข่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน
โครงการพัฒนาสตรีและส่งเสริมผู้นา
โครงการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว
โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาชน
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
รวม

10,000.40,000.10,000.20,000.70,000.6,925,941.-

กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จานวน 12 โครงการ
ที่
1
2

รายการ
งบประมาณ (บาท) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวตาบลบ้านธิ
50,000.กองการศึกษา
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านธิเมืองสามไต
200,000.กองการศึกษา
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนาธรรมและประเพณี
3
200,000.กองการศึกษา
บ้านดอยเวียง
4 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระพุทธเฉลิมสิริราช
150,000.กองการศึกษา
5 โครงการคลองสวยน้าใส กาจัดวัชพืช
30,000.สานักปลัด
6 โครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัย
40,000.สานักปลัด
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรตามแนวปรัชญา
7
60,000.สานักปลัด
เศรษฐกิจพอเพียง
8 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
50,000.สานักปลัด
9 โครงการส่งเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านช่างเพี้ยน หมู่ 7
326,000.กองช่าง
10 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแพะต้นยางงาม
31,000.กองช่าง
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวบก หมู่ 16
330,000.กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบคลองชลประทาน
12
330,000.กองช่าง
บ้านป่าแดง หมู่ 15
รวม
1,797,000.รวมทั้ง 3 ยุทธศาสตร์
9,187,941.-

โครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ได้ดาเนินการ หรือดาเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร และความมั่นคง จานวน 2 โครงการ
ที่
1
2

รายการ
โครงการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
รวม

งบประมาณ (บาท)
หมายเหตุ
10,000.50,000.- ไม่มีการจัดการเลือกตั้ง
60,000.-
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต จานวน 3 โครงการ
ที่
1
2
3

รายการ
โครงการสานสัมพันธ์โรงเรียนบ้านและชุมชน
โครงการงานประเวณีสืบฮีต สานฮอย ผ่อกอย ลอยกระทงบ้านธิ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้นาด้านสุขภาพ
ในชุมชน
รวม

งบประมาณ (บาท)
15,000.600,000.150,000.-

หมายเหตุ
โอนงบประมาณ
โอนงบประมาณ
โอนงบประมาณ
ไปหมวดเงินอุดหนุน

765,000.-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จานวน 20 โครงการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

รายการ
โครงการก่อสร้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ 2
โครงการก่อสร้างอาคารเนอกประสงค์ หมู่ 3
โครงการปรับปรุงศาลา หมู่ 12
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 19
โครงการก่อสร้างผนัง คสล. อาคารสานักงานประปา
โครงการก่อสร้างผนังกั้นตลิ่ง คสล. ลาน้าแม่ธิ หมู่ 4
โครงการก่อสร้างผนังกั้นตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5
โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้า หมู่ 18
โครงการก่อสร้างรั้วสุสานป่าช้า หมู่ 13
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ 19
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ 5
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ 8
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า ซอย 1 หมู่ 1
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า หมู่ 10
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า หมู่ 11
โครงการก่อสร้างสะพาน ซอย 7 หมู่ 12
โครงการปรับปรุงเครื่องขยายเสียงตามสาย หมู่ 18
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า คสล. หมู่ 6
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชูปถัมภ์

20 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
รวม

งบประมาณ (บาท)
หมายเหตุ
300,000.- รอวิศวะการรับรองแบบ
300,000.- อยู่ระหว่างแก้ไขแบบแปลน
รอทาสัญญาจ้าง
124,000.รอทาสัญญาจ้าง
156,000.รอทาสัญญาจ้าง
200,000.340,000.- อยู่ระหว่างดาเนินการ
รอทาสัญญาจ้าง
116,000.85,000.- อยู่ระหว่างดาเนินการ
300,000.- อยู่ระหว่างดาเนินการ
227,000.- อยู่ระหว่างดาเนินการ
รอทาสัญญาจ้าง
360,000.320,000.- อยู่ระหว่างดาเนินการ
รอทาสัญญาจ้าง
300,000.190,000.- อยู่ระหว่างดาเนินการ
69,000.- อยู่ระหว่างดาเนินการ
รอทาสัญญาจ้าง
250,000.85,000.- อยู่ระหว่างดาเนินการ
382,000.- อยู่ระหว่างดาเนินการ
20,000.- กิจกรรมที่อาเภอบ้านโฮ่ง
20,000.-

เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่าง
การอบรมฯ

4,144,000.-

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจานวนโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณให้ดาเนินการ จานวนทั้งสิ้น 81 โครงการ จากการติดตาม
และประเมิ น ผลการน าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ไปปฏิ บั ติ ใ นเชิ ง ปริ ม าณ มี จ านวนโครงการพั ฒ นาที่
ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 56 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.14 %
จานวนงบประมาณที่เบิกจ่าย 9,187,941 บาท และโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ดาเนินการ หรือ อยู่
ระหว่ างการด าเนิ น การ จ านวน 25 โครงการ คิดเป็นร้ อยละ 30.86 % จานวนงบประมาณ
4,114,000 บาท แยกเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการบริ ห าร และความมั่ น คง
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จานวน 2 โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต จานวน 3 โครงการ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จานวน 20 โครงการ (ได้ดาเนินการกันเงินและคาดว่าจะ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ปี พ.ศ. 2562)
ระเบียบวาระที่ 4

- เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4.1 การกาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2562 ระยะเวลาและวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญ ประจาปี 2562 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2563

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ
นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่
เลขานุการสภาฯ

- เชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ นาเรียนระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

- ให้สมาชิกสภาฯ เสนอ การกาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2562 ระยะเวลาและวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปี 2562 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ. 2563 เชิญครับ

นายพินิจ ไชยมุข
สมาชิกสภาฯ เขต 2

- เรียนประธานสภาฯ กระผมนายพินิจ ไชยมุข สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เสนอกาหนดสมัยประชุมสภา
สมัยสามัญ
- สมัยที่ 2 วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 พฤษภาคม 2562 มีกาหนด 30 วัน
- สมัยที่ 3 วันที่ 1 สิงหาคม – 30 สิงหาคม 2562 มีกาหนด 30 วัน
- สมัยที่ 4 วันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2562 มีกาหนด 30 วัน

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้ อ 21 การก าหนดจ านวนสมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจ าปี
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจ าปี ของปี ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปีส มัยแรกของปีถัดไป
ให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นาความใน
ข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทาเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกรณีที่ไม่ได้กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปีไว้ หรือไม่ได้กาหนดวันเริ่มประชุมสามัญ
ประจาปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจาปี หรือ
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีที่กาหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในสมัยประชุม
สามัญประจาเดือน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 24
ในปี หนึ่ งให้ มีสมัย ประชุมสามัญสี่ ส มัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
ประจาปีให้สภาเทศบาลกาหนด
ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกาหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจานวนแล้ว และให้ที่
ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล
กรณีที่สภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกาหนดเวลาในวรรคสอง หรือมี
การประชุมสภาเทศบาลแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาลได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีคาสั่งยุบสภาเทศบาล
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกาหนดไม่เกิ นสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก
จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด
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- เสนอ กาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2563
- วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563 โดยมีกาหนด 30 วัน
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

- จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่
- หากไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอเป็นอย่างอื่น ผมขอมติที่ประชุม หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ
ตามที่เสนอมา โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์
- กาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2562
- สมัยที่ 2 วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 พฤษภาคม 2562 มีกาหนด 30 วัน
- สมัยที่ 3 วันที่ 1 สิงหาคม – 30 สิงหาคม 2562 มีกาหนด 30 วัน
- สมัยที่ 4 วันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2562 มีกาหนด 30 วัน
- กาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2563
- วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563 โดยมีกาหนด 30 วัน
4.2 ญั ตติ จ่ ายขาดเงิ นสะสม ให้ กั บ สิ บเอกสุ พจน์ คุ ณ าวงค์ ตามค าสั่ งศาลปกครองสู งสุ ด
คดีหมายเลขแดงที่ อ.885/2561 จานวนเงิน 19,865.95 บาท (-หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบ
ห้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์-)
- เชิญนายกชี้แจงต่อที่ประชุม

นายวรชาติ ศรีไม้
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ ขอนาเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า
- หลั ก การและเหตุ ผ ล สื บเนื่ องมาจากตามที่ เทศบาลต าบลบ้ านธิ ได้ รั บแจ้ งจากอ าเภอบ้ านธิ
ว่าผลคดีในศาลชั้ นปกครองสู งสุ ด กรณีผู้ ว่าราชการจังหวัดล าพูนมีคาสั่ งให้ สิ บเอกสุ พจน์ คุ ณาวงค์
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ ตามคาสั่งจังหวัดลาพูน ที่ 797/2555
เรื่ องให้ ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 แต่ศาลปกครองสู งสุ ด คดีหมายเลขดา
ที่ อ.683/2558 คดีหมายเลขแดง ที่ อ.885/2561 ได้มีคาพิพากษาให้เพิกถอนคาสั่งจังหวัดลาพูน
บางส่วน และมีคาพิพากษาของศาลชั้นต้น มีผลให้เทศบาลตาบลบ้านธิต้องคืนให้ สิบเอกสุพจน์ คุณาวงค์
รวมเป็นเงิน 19,865.95 บาท (-หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์-)
- ข้ อระเบี ยบ/กฎหมาย ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยการรั บเงิ น การเบิ กจ่ ายเงิ น
การฝากเงิ น การเก็ บรั กษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 94, 95 และข้อ 96 (2) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
- ข้ อเสนอเพื่ อพิ จารณา เพื่ อให้ การเบิ กจ่ ายขาดเงิ นสะสม กรณี การขอถอนคื นเงิ นรายรั บ ให้ กั บ
สิบเอกสุพจน์ คุณาวงค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบฯ ดังกล่าว เห็นควรพิจารณาอนุมัติ
จากสภาเทศบาลตาบลบ้านธิจ่ายขาดเงินสะสมตามคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

- จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามหรือไม่
- ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม
สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ให้ กับ สิบเอกสุ พจน์ คุ ณาวงค์ ตามคาสั่ งศาล
ปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ.885/2561 จานวน 19,865.95 บาท (-หนึ่งหมื่นเก้าพัน
แปดร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์-) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โปรดยกมือขึ้น
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มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

8
1

เสียง
เสียง
เสียง

4.3 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 โอนลด จากแผนงานการพาณิชย์
งานกิ จ การประปา หมวดเงิ น เดื อ น ประเภทพนั ก งานจ้ า ง โอนเพิ่ ม แผนงานการพาณิ ช ย์
งานกิจการประปา หมวดงบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จานวน 5,500 บาท
(-ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
- เชิญนายกชี้แจงต่อที่ประชุม
นายวรชาติ ศรีไม้
นายกเทศมนตรีฯ

- เรียนประธานสภาฯ กระผมนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ ขอนาเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า
- หลักการและเหตุ ผล ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปาเทศบาลตาบลบ้านธิ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานการพาณิช ย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รายการเพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จานวน 1 คัน ราคา
คัน ละ 50,500 บาท (-ห้ าหมื่ นห้ าร้อยบาทถ้ว น-) รายละเอี ยดปรากฏตามมาตรฐานครุภัณ ฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
สืบเนื่องมาจาก งานกิจการประปา ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และสอบราคารถจักรยานยนต์
ขนาด 120 ซีซี ซึ่งพบว่า ราคา 50,500 บาท (-ห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน-) ไม่สามารถจัดซื้อได้
ราคาตลาดของรถจักรยานยนต์พบว่าราคาสูงขึ้น
- ข้อระเบียบ/กฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
- ข้อเสนอเพื่อพิจ ารณา เพื่อให้การบริห ารงานของ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา
เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บฯ ดั ง กล่ า ว จึ ง ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณ
รายละเอียดดังนี้
โอนลด แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดเงินเดือน ประเภทค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง
ทั่วไป จานวน 4 อัตรา ฯลฯ จานวน 5,500 บาท (-ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
โอนเพิ่ม แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดงบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ ง รายการเพื่ อจั ดซื้ อรถจั กรยานยนต์ ขนาด 120 ซี ซี จ านวน 1 คั น จ านวน 5,500 บาท
(-ห้ า พั น ห้ า ร้ อ ยบาทถ้ ว น-) รายละเอี ย ดตามมาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ย านพาหนะและขนส่ ง ล่ า สุ ด
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
ประธานสภาฯ

- จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามหรือไม่
- ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม
สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 โอนลด จากแผนงาน
การพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดเงินเดือน ประเภทพนักงานจ้าง โอนเพิ่ม แผนงานการพาณิชย์
งานกิ จการประปา หมวดงบลงทุ น ประเภทครุ ภั ณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ ง จ านวน 5,500 บาท
(-ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โปรดยกมือขึ้น

