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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
นายประเสริฐ นันตะรัตน
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

เรื่องที่ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบ
- ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล และผู;เกี่ยวข;องทุกทาน ที่ให;การสนับสนุนคาอาหาร
และป9จจัยตางๆ สําหรับทําบุญอาคารเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- จะจัดทําโครงหลังคาสนามเด็กเล็ก ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ได;จัดซื้อเหล็กแล;ว
จะได;ดําเนินการตอไป

ระเบียบวาระที่ 2
นายประเสริฐ นันตะรัตน
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

นายสาธิต แก;วรากมุข
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ)

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานเหลา สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจําป# พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ: 2558
- เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปL
พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2558 ขอให;สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ทุกทานได;ตรวจดูสําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ทุกหน;า
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใดเห็นควรให;แก;ไขหรือเพิ่มเติม ถ;อยคําใน
บันทึกรายงานการประชุมหรือไม
- เอกสารสําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล มีอยูทั้งหมด 17 หน;า ขอให;
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ทุกทานได;ตรวจดู

/นายประเสริฐ...

-3นายประเสริฐ นันตะรัตน
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใดจะแก;ไขถ;อยคําอื่นอีกหรือไม

ที่ประชุมสภาฯ

- ไมมี

นายประเสริฐ นันตะรัตน
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ;านเหลา
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปL พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2558

มติที่ประชุม

- มีมติเปNนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ;านเหลา
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปL พ.ศ. 255 8 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2558

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 7

นายประเสริฐ นันตะรัตน
(ประธานสภาฯ)

- ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลบ;านเหลา ชี้แจงระเบียบและข;อกฎหมายเกี่ยวกับการ
พิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจําปL งบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 7

นายทองคํา ยาปะโลหิต
(นายกเทศมนตรีฯ)

- ข;าพเจ;า นายทองคํา ยาปะโลหิต ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลบ;านเหลา
ขอชี้แจงข;อกฎหมาย และรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย
ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 7
ขอกฎหมาย
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด;วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท;องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก;ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข;อ 28 การโอน งบประมาณรายจายตาง ๆ ให;เปNนอํานาจอนุมัติของสภา
ท;องถิ่น
/เรื่องเดิม...

-4เรื่องเดิม
1.กองคลัง
1.1 ตามหนังสือที่กรมสงเสริมการปกครองสวนท;องถิ่น ได;ทําการตรวจสอบการคลังองคกรปกครอง
สวนท;องถิ่น ประจําปLงบประมาณ 2558 ได;มีข;อแนะนําให;เทศบาลตําบลบ;านเหลา ดําเนินการถือ
ปฏิบัติตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองสวนท;องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657
และ
หนังสือกรมสงเสริมท;องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/1752 เรื่องแนวทางและรูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย ข;อที่ 3 การบํารุงรักษาหรือซอมแซม หลักการจําแนกฉบับป9จจุบัน คาใช;
สอย ประเภท คาบํ า รุ ง และซอมแซมทรั พ ยสิ น คาซอมแซมบํ า รุ งรั กษาเพื่ อให; ส ามารถใช; ง านได;
ตามปกติ คือ ตามที่เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป# 2558 เทศบาลตําบลบานเหลา
ไดแยกคาบํารุงรักษาไว 2 หมวด คือหมวดคาใชสอย กับหมวดคาครุภัณฑ: (วงเงินเกิน 5,000.บาท) กรมสงเสริมฯ แนะนําใหนํามาอยูที่หมวดคาใชสอยอยางเดิม เพื่อใหถูกตองตามหนังสือสั่ง
การฯ ดังกลาวขางตน
1.2 ขอโอนงบประมาณตามเกณฑ: ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ: ค อมพิ วเตอร:
ประจําป# 2558ของเทศบาลตําบลบานเหลา
2. กองชาง
2.1 ขอโอนเพิ่มตั้งเปNนรายการใหม โครงการปรับปรุงฝายน้ําล;น (ฝายกั้นน้ํา)บ;านแมเผื่อหมู 4
ตําบลดงมหาวัน เพื่อให;เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนโดยสวนรวม
3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
3.1 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องซ็อตสุกร ให;สลบด;วยไฟฟ=า ที่ใช;สําหรับในงานโรงฆาสัตว (สุกร) เกิด
เสียหายชํารุดไมสามารถนํามาใช;ในงานได; เนื่องจากเครื่องซ็อตสุกร มีอายุการใช;งานมานาน ทําให;
ประสิทธิภาพของระบบการทํางานของเครื่องเสื่อมสภาพลง ตามอายุการใช;งาน จึงจําเปNนที่จะต;อง
ดําเนินการซอมแซม เพื่อให;สามารถใช;ในงานได;ตามปกติ
ขอเท็จจริง
เทศบาลตําบลบ;านเหลา มีความจําเปNนต;องโอนงบประมาณรายจาย เพื่อให;มีงบประมาณเพียงพอใน
การดําเนินงานให;เปNนไปตามวัตถุประสงค ดังนี้

1. กองคลัง
1.1 ตามที่เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป# 2558 เทศบาลฯ ไดแยกคาบํารุงรักษาไว 2
หมวด คือหมวดคาใชสอย กับหมวดคาครุภัณฑ: (วงเงินเกิน 5,000.-บาท) กรมสงเสริมฯ แนะนํา
ใหนํามาอยูที่หมวดคาใชสอยอยางเดิม เพื่อใหถูกตองตามหนังสือสั่งการฯ ดังกลาว
1) แผนงานบริหารงานทั่วไป...

-51) แผนงานบริหารงานทั่วไป
โอนเพิ่ม
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน
หมวดคาใช;สอย ประเภทคา
บํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเปNนคาบํารุงและซอมแซมทรัพยสิน เชน คอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสาร รถจักรยานยนต รถยนต รถยนตดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณตั้ง
ไว; 20,000.-บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอนเพิ่ม 14,100.-บาท โอนเพิ่ม 145,000.-บาท
งบประมาณหลังโอนเพิ่ม 159,100.-บาท (แผนพัฒนาสามปL ประจําปL 2558–2560 หน;า 121
ลําดับที่ 1)
โอนลด
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาบํารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ (วงเงินเกิน 5,000.-บาท) เพื่อจายเปNนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เชน
คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร รถจักยานยนต รถยนต ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งบประมาณตั้งไว; 200,000.-บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด 162,862.-บาท ขอโอนลด
145,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 17,862.-บาท (แผนพัฒนาสามปL ประจําปL 2558–
2560 หน;า 121 ลําดับที่ 1)
2) งานบริหารงานคลัง
โอนเพิ่ม
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดําเนินงาน
หมวดคาใช;สอย ประเภทคา
บํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเปNนคาบํารุงและซอมแซมทรัพยสิน เชน คอมพิวเตอร เครื่อง
พิมพดีด โตะทํางาน ตู;เก็บเอกสาร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได; งบประมาณตั้งไว; 20,000.-บาท
งบประมาณคงเหลือกอนโอนเพิ่ม 16,490.-บาท โอนเพิ่ม 17,000.-บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่ม
33,490.-บาท (แผนพัฒนาสามปL ประจําปL 2558–2560 หน;า 121 ลําดับที่ 1)
โอนลด
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคา
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (วงเงินเกิน 5,000.-บาท) เพื่อจายเปNนคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ เชน คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร รถจักยานยนต ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งบประมาณตั้งไว; 20,000.-บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด 18,000.-บาท
ขอโอนลด
17,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 1,000.-บาท(แผนพัฒนาสามปL ประจําปL 2558–
2560 หน;า 121 ลําดับที่ 1)
/3) แผนงานการรักษาความสงบภายใน...

-63) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โอนเพิ่ม
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบ
ดําเนินงาน
หมวดคาใช;สอย ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเปNนคาบํารุงและ
ซอมแซมทรัพยสิน เชนคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร รถจักยานยนต รถยนต รถยนตดับเพลิง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณตั้งไว; 20,000.-บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอนเพิ่ม
16,543.90 บาท โอนเพิ่ม 30,000.-บาท
งบประมาณหลังโอนเพิ่ม 46,543.90 บาท
(แผนพัฒนาสามปL ประจําปL 2558–2560 หน;า 121 ลําดับที่ 1)
โอนลด
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคา
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (วงเงินเกิน 5,000.-บาท) เพื่อจายเปNนคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ เชนคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร รถจักยานยนต รถยนต รถยนตดับเพลิง ฯลฯ
ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณตั้งไว; 50,000.-บาท
งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด
32,724.-บาท ขอโอนลด 30,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 2,724.-บาท (แผนพัฒนา
สามปL ประจําปL 2558–2560 หน;า 121 ลําดับที่ 1)
4) แผนงานการศึกษา
โอนเพิ่ม
-แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดําเนินงาน หมวดคาใช;สอย ประเภทคา
บํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเปNนคาบํารุงและซอมแซมทรัพยสิน เชนคอมพิวเตอร เครื่อง
โทรทัศน ฯลฯ งบประมาณตั้งไว; 5,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณคงเหลือ
กอนโอนเพิ่ม 3,471.- บาท โอนเพิ่ม 19,000.-บาท
งบประมาณหลังโอนเพิ่ม 22,471.-บาท
(แผนพัฒนาสามปL ประจําปL 2558–2560 หน;า 121 ลําดับที่ 1)
โอนลด
-แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคา
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (วงเงินเกิน 5,000.-บาท) เพื่อจายเปNนคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ เชนคอมพิวเตอร เครื่องโทรทัศน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณตั้งไว;
20,000.-บาท
งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด 20,000.-บาท
ขอโอนลด 19,000.-บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 1,000.-บาท(แผนพัฒนาสามปL ประจําปL 2558–2560 หน;า 121
ลําดับที่ 1)
/5) แผนงานเคหะและชุมชน…

-75) แผนงานเคหะและชุมชน
โอนเพิ่ม
-แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดําเนินงาน หมวดคาใช;สอย
ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเปNนคาบํารุงและซอมแซมทรัพยสิน เชนเครื่องถาย
เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร รถตัดหญ;า รถจักรยานยนต รถตักหน;าขุดหลัง ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได; งบประมาณตั้งไว;
20,000.-บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอนเพิ่ม 20,000.- บาท โอนเพิ่ม 81,000.-บาท
งบประมาณหลังโอนเพิ่ม 101,000.-บาท (แผนพัฒนาสามปL ประจําปL 2558–2560 หน;า 121
ลําดับที่ 1)
โอนลด
-แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (วงเงินเกิน 5,000.-บาท) เพื่อจายเปNนคาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ เชนเครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร รถตัดหญ;า รถจักรยานยนต รถตักหน;า
ขดหลัง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณตั้งไว; 100,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ
กอนโอนลด 92,200.-บาท ขอโอนลด 81,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 11,200.บาท (แผนพัฒนาสามปL ประจําปL 2558–2560 หน;า 121 ลําดับที่ 1)
1.2 ขอโอนงบประมาณตามเกณฑ: ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ: ค อมพิ วเตอร:
ประจําป# 2558ของเทศบาลตําบลบานเหลา
1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.1โอนเพิ่ม
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาครุภัณฑ
คอมพิวเตอร เพื่อจายเปNนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จํานวน 2
เครื่อง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณตั้งไว; 8,400.-บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอนเพิ่ม
8,400.-บาท โอนเพิ่ม 6,800.-บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่ม 15,200.-บาท (แผนพัฒนาสาม
ปL ประจําปL 2558–2560 หน;า 122 ลําดับที่ 4)
โอนลด
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาบํารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ (วงเงินเกิน 5,000.-บาท) เพื่อจายเปNนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เชน
คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร รถจักยานยนต รถยนต ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งบประมาณตั้งไว; 200,000.-บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด 17,862.-บาท
ขอโอนลด
6,800.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 11,062.-บาท (แผนพัฒนาสามปL ประจําปL 2558–
2560 หน;า 121 ลําดับที่ 1)
/1.2 โอนเพิ่ม...

-81.2 โอนเพิ่ม
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาครุภัณฑ
คอมพิวเตอร เพื่อจายเปNนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA จํานวน 1 เครื่อง ตัง้ จายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป งบประมาณตั้งไว; 5,100.-บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอนเพิ่ม 5,100.-บาท โอน
เพิ่ม 1,000.-บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่ม 6,100.-บาท (แผนพัฒนาสามปL ประจําปL 2558–
2560 หน;า 122 ลําดับที่ 4)
โอนลด
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ (วงเงินเกิน 5,000.-บาท) เพื่อจายเปNนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เชน
คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร รถจักยานยนต รถยนต ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งบประมาณตั้งไว; 200,000.-บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด 11,062.-บาท
ขอโอนลด
1,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 10,062.-บาท (แผนพัฒนาสามปL ประจําปL 2558–
2560 หน;า 121 ลําดับที่ 1)
2) แผนงานการศึกษา
โอนเพิ่ม
-แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
คาครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจายเปNนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1
เครื่อง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณตั้งไว; 5,500.-บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน
เพิ่ม 5,500.-บาท โอนเพิ่ม 1,800.-บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่ม 7,300.-บาท (แผนพัฒนา
สามปL ประจําปL 2558–2560 หน;า 128 ลําดับที่ 31)
โอนลด
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ (วงเงินเกิน 5,000.-บาท) เพื่อจายเปNนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เชน
คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร รถจักยานยนต รถยนต ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งบประมาณตั้งไว; 200,000.-บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด 10,062.-บาท
ขอโอนลด
1,800.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 8,262.-บาท (แผนพัฒนาสามปL ประจําปL 2558–
2560 หน;า 121 ลําดับที่ 1)

/3) แผนงานเคหะและชุมชน…

-93) แผนงานเคหะและชุมชน
โอนเพิ่ม
-แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทคาครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจายเปNนคาเครื่องคอมพิวเตอร (สําหรับสํานักงาน) จํานวน 1
เครื่อง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณตั้งไว; 15,000.-บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน
เพิ่ม 15,000.- บาท โอนเพิ่ม 1,000.-บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่ม 16,000.-บาท (แผนพัฒนา
สามปL ประจําปL 2558–2560 หน;า 125 ลําดับที่ 16)
โอนลด
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาบํารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ (วงเงินเกิน 5,000.-บาท) เพื่อจายเปNนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เชน
คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร รถจักยานยนต รถยนต ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งบประมาณตั้งไว; 200,000.-บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด 8,262.-บาท ขอโอนลด
1,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 7,262.-บาท (แผนพัฒนาสามปL ประจําปL 2558–
2560 หน;า 121 ลําดับที่ 1)
4) แผนงานการพาณิชย:
โอนเพิ่ม
-แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาครุภัณฑ
คอมพิวเตอร เพื่อจายเปNนคาเครื่องคอมพิวเตอร (สําหรับสํานักงาน) จํานวน 1 เครื่อง ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณตั้งไว; 15,000.-บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอนเพิ่ม 15,000.บาท โอนเพิ่ม 1,000.-บาท
งบประมาณหลังโอนเพิ่ม 16,000.-บาท (แผนพัฒนาสามปL
ประจําปL 2558–2560 หน;า 129 ลําดับที่ 36)
โอนลด
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาบํารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ (วงเงินเกิน 5,000.-บาท) เพื่อจายเปNนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เชน
คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร รถจักยานยนต รถยนตฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งบประมาณตั้งไว; 200,000.-บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด 7,262.-บาท ขอโอนลด
1,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 6,262.-บาท (แผนพัฒนาสามปL ประจําปL 2558–
2560 หน;า 121 ลําดับที่ 1)
โอนเพิ่ม
-แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาครุภัณฑ
คอมพิวเตอร เพื่อจายเปNนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณตั้งไว; 5,500.-บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอนเพิ่ม 5,500.บาท โอนเพิ่ม 1,800.-บาท
งบประมาณหลังโอนเพิ่ม 7,300.-บาท (แผนพัฒนาสามปL
ประจําปL 2558–2560 หน;า 129 ลําดับที่ 36)
/โอนลด…

-10โอนลด
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาบํารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ (วงเงินเกิน 5,000.-บาท) เพื่อจายเปNนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เชน
คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร รถจักยานยนต รถยนต ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งบประมาณตั้งไว; 200,000.-บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด 6,262.-บาท ขอโอนลด 1,800.บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 4,462.-บาท (แผนพัฒนาสามปL ประจําปL 2558–2560 หน;า
121 ลําดับที่ 1)
โอนเพิ่ม
-แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาครุภัณฑ
คอมพิวเตอร เพื่อจายเปNนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA จํานวน 1 เครื่อง ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปงบประมาณตั้งไว; 4,200.-บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอนเพิ่ม 4,200.-บาท โอนเพิ่ม
1,900.-บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่ม 6,100.-บาท (แผนพัฒนาสามปL ประจําปL 2558–2560
หน;า 129 ลําดับที่ 36)
โอนลด
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาบํารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ (วงเงินเกิน 5,000.-บาท) เพื่อจายเปNนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เชน
คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร รถจักยานยนต รถยนต ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งบประมาณตั้งไว; 200,000.-บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด 4,462.-บาท ขอโอนลด 1,900.บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 2,562.-บาท (แผนพัฒนาสามปL ประจําปL 2558–2560 หน;า
121 ลําดับที่ 1)

2. กองชาง
2.1 โอนตั้งเปJนรายการใหม
-แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสร;าง คากอสร;างสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงฝายน้ําล;น (ฝายกั้นน้ํา) บ;านแมเผื่อ หมูที่ 4
ตําบลดงมหาวัน อําเภอเวียงเชียงรุ;ง จังหวัดเชียงราย ขนาดกว;าง 16 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบ;านเหลากําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป โอนเพิ่มตั้งเปNนรายการใหม
60,000.-บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่ม 60,000.-บาท (แผนพัฒนาสามปL 2558-2560 หน;า 81
ลําดับที่ 1)

/โอนลด…
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-แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร;าง เพื่อจายเปNนคาปรับปรุง/ซอมแซม ถนนหิน
คลุก ดินลูกรัง ถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยางในเขตเทศบาล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งบประมาณตั้งไว; 100,000.-บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด 68,000.-บาท ขอโอนลด
60,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 8,000.-บาท (แผนพัฒนาสามปL ประจําปL 2558–
2560 หน;า 121 ลําดับที่ 1)

3.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
โอนเพิ่ม
-แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดําเนินงาน
หมวดคาใช;สอย
ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเปNนคาบํารุงและซอมแซมทรัพยสิน เชนรถบรรทุกขยะ
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพนหมอกควัน ฯลฯ งบประมาณตั้งไว; 20,000.-บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได; งบประมาณคงเหลือกอนโอนเพิ่ม 18,000.- บาท โอนเพิ่ม 40,000.-บาท งบประมาณ
หลังโอนเพิ่ม 58,000.-บาท (แผนพัฒนาสามปL ประจําปL 2558–2560 หน;า 121 ลําดับที่ 1)
โอนลด
-แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (วงเงินเกิน 5,000.-บาท) เพื่อจายเปNนคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ ทรัพยสิน ทรัพยสิน เชนรถบรรทุกขยะ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพนหมอกควัน ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณตั้งไว; 50,000.-บาท
งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด
29,060.-บาท ขอโอนลด 29,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 60.-บาท(แผนพัฒนา
สามปL ประจําปL 2558–2560 หน;า 121 ลําดับที่ 1)
-แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (วงเงินเกิน 5,000.-บาท) เพื่อจายเปNนคาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ เชนเครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร รถตัดหญ;า รถจักรยานยนต รถตักหน;า
ขดหลัง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณตั้งไว; 100,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ
กอนโอนลด 11,200.-บาท ขอโอนลด 11,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 200.-บาท
(แผนพัฒนาสามปL ประจําปL 2558–2560 หน;า 121 ลําดับที่ 1)
จึงเสนอมาเพื่อให;สภาเทศบาลตําบลบ;านเหลาพิจารณาให;ความเห็นชอบตอไป

/นายทองคํา...

-12นายทองคํา ยาปะโลหิต - ขอนําเสนอที่ตอที่ประชุมสภาเทศบาล เพื่อให;สมาชิกสภาเทศบาลได;พิจารณา
(นายกเทศมนตรีฯ)
ประเสริฐ นันตะรัตน
(ประธานสภาฯ)

- ขอให;ที่ประชุมพิจารณาการอนุมัติเห็นชอบโอนงบประมาณรายจายประจําปL
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 7

นายประเสริฐ นันตะรัตน - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม
(ประธานสภาฯ)
ที่ประชุมสภาฯ

-

ไมมี

นายประเสริฐ นันตะรัตน - ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล ในการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบโอนงบประมาณรายจาย
(ประธนานสภาฯ)
จําปLงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 7
ที่ประชุมสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 4
นายโชษิต เชื้อมหาวัน
(จพง.การประปา)

นายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม
(สมาชิกสภาฯ)

- มีมติเห็นชอบเปNนเอกฉันทอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปLงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 7
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 การขออนุมัติขยายเขตประปา
- ตามที่องคการบริหารสวนตําบลทุงกอ ได;ขอความอนุเคราะหขยายเขตระบบประปา
ให;กับราษฎร บ;านเหลาหมูที่ 6 ตําบลทุงกอ ตามหนังสือที่ ชร 77103/0177
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะหขยายเขตระบบน้ําประปา
เพื่อให;ราษฎร มีน้ําอุปโภคบริโภคในครัวเรือน เพื่อให;บริการแกผู;ใช;น้ํา จํานวน
3 ราย ซึ่งป9จจุบันทอเมนตที่สงน้ําจากที่ทําการประปาสงผานไปถึงบ;าน นางสมัย
จะมณี เปNนทอขนาด 2 นิ้ว แตถ;าจะขยายไปนอกเขต จะต;องมีการปรับปรุงเปNน
ทอขนาด 3 นิ้ว เพราะถ;า ใช;ทอ 2 นิ้ว จะทําให;แรงดันน้ําต่ํา และจะกระทบตอ
ผู;ใช;น้ําในเขตเทศบาล จํานวน 38 ราย และหากจะมีการปรับปรุง จะมีระยะทาง
ประมาณ 1,200 เมตร
- จากการสอบถามกับนายอุทัย จันทรา ซึ่งเปNนผู;ขอขยายเขตประปา จะรับผิดชอบ
คาใช;จายในการขยายเขตประปาเอง
/นายคํา …

-13นายคํา มณีจันสุข
(สมาชิกสภา)

- นายอุทัย จันทรา เดิมอาศัยอยู หมู 6 ตอมาย;ายออกไปอยูนอกเขตเทศบาล
อยากให; ได;ใช;น้ําประปา

นางบัวเรียว คําแดงใส
- ถ;าจะขยายเขตน้ําประปานอกเขต ชางประปาต;องประมาณการราคา และแจ;งผู;ใช;น้ํา
วา(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)
จะเสียคาใช;จายเทาใด ควรจะมีข;อตกลงเรื่องคาใช;จายกอน จะได;ไมเสียทั้งสองฝkาย
นายโชษิต เชื้อมหาวัน
(จพง.การประปา)

- ในการทํางานทุกครั้ง กองการประปาจะประมาณการคาใช;จายให;ทุกครั้ง แล;วให;ผู;ขอใช;
น้ําประปา มาชําระเงินคาใช;จายกองการประปา หากจะดําเนินการขยายเขตประปา
หากสมาชิกสภายอมรับป9ญหาที่ตามมาเกิดขึ้น คือ แรงน้ําต่ํา น้ําไมเพียงพอ จะเกิด
ป9ญหาตามมา และการขยายเขตประปามีคาใช;จายสูง

นายสมศักดิ์ อินทรพานิช
(สมาชิกสภาฯ)

- มีงบประมาณ 20,000 บาท สําหรับการขยายเขตประปา ควรทําให;สุด
เขตเทศบาล สําหรับนอกเขตถ;างบประมาณไมเพียงพอ ไมต;อง
ดําเนินการ

นายสุคํา มณีจันสุข
(สมาชิกสภาฯ)

- ให;ชางประปา ไปประมาณราคาคาใช;จายในการขยายเขตประปากอน แล;วแจ;ง
คาใช;จายในการขยายเขตประปาให;ผู;ขอใช;ทราบ หากยอมรับราคาได; ควรนําเข;าที่
ประชุมสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป

นายธนโชติ ธรรมจักร
(ผอ.กองชาง)

- โครงการขยายเขตประปา ขอให;ใช;ในเขตเทศบาลกอน เพราะตอไปมีป9ญหา
แหลงน้ําดินที่น้ํามาผลิตน้ําประปา ถ;าปlดอางห;วยกั้ง จะต;องมีการสูบน้ําจากสระ
หลวงปูขาน ซึ่งจะต;องมีการสูบน้ํา ทําให;มีคาใช;จายสูง
- ขยายเขตแล;วจะต;องมีน้ําเพียงพอ ขอให;สภาเทศบาล ได;พิจารณา

นายสาธิต แก;วรากมุข
(เลขานุการสภาฯ)

- ขอให;สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ได;พิจารณาดูข;อกฎหมาย คือ
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก;ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546
มาตรา 57 ทวิ* เทศบาลอาจทํากิจการนอกเขตเมื่อ
(1)การนั้นจําเปNนต;องทําและเปNนการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินตามอํานาจ
หน;าที่อยูภายในเขตของตน
(2) ได;รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด
หรือ สภาตําบลแหงท;องถิ่นที่เกี่ยวข;องและ
(3) ได;รับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
/นายสาธิต ...

นายสาธิต แก;วรากมุข
เปNน(เลขานุการสภาฯ)

-14- ขอให;สภาเทศบาลพิจารณาวา การขยายเขตประปา เปNนการจําเปNนต;องทํา และ
การที่เกี่ยวข;องกับกิจการที่ดําเนินตามอํานาจหน;าที่อยูภายในเขตของตนหรือไม
มีผู;ใช;น้ํา 3 ราย เทียบกับคาใช;จายแล;วไมคุ;มคา ควรพิจารณาเหตุผลหลาย
ประการ ซึ่งบริเวณนั้นมีไฟฟ=าใช; ควรแนะนํา ให;ขุดบอน้ําและสูบน้ํามาใช;

นายประเสริฐ นันตะรัตน
(ประธานสภาฯ)

- มีความเห็นวาควรชะลอการขยายเขตประปาไว;กอน เพื่อปรับปรุงภายในเขต
เทศบาล ให;มีความพร;อมแล;วถึงจะขยาย ถ;าอนุมัติแล;วจะ เกิดป9ญหาน้ําไม
เพียงพอ จะเกิดป9ญหาตามมาทีหลัง

นายสาธิต แก;วรากมุข
(เลขานุการสภาฯ)

- ในเมื่อมีหนังสือขอมา จะอนุญาตดําเนินการได;นั้น ตอเมื่อได;ตรวจสอบระบบน้ํา
แล;ววาเพียงพอและสามารถให;บริการนอกเขตเทศบาล การทํากิจการนอกเขต
ถ;าประเมินแรงดันน้ํา ประเมินคาใช;จายแล;วจะได;ดําเนินการตอไป โดยให;กองการ
ประปา ไปดําเนินการ

นายทองคํา ยาปะโลหิต
(นายกเทศมนตรี)

- ควรให;สภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกอ รับผิดชอบในสวนขยายเขตประปา

นายประเสริฐ นันตะรัตน
(ประธานสภาฯ)

- มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม

ที่ประชุมสภาฯ

- เห็นควรปรับปรุงระบบประปาภายในเขตเทศบาล และให;กองการประปา
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวข;องตอไป

นายสาธิต แก;วรากมุข
(เลขานุการสภาฯ)

4.2 การดําเนินการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหแกคนพิการ
- เทศบาลตําบลบ;านเหลา ได;รับการการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานสงเสริม
และพัฒนาคุณชีวิตคนพิการแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท เพื่อชวยเหลือคน
พิการ จากการสํารวจแล;วมีผู;พิการที่สมควรได;รับความชวยเหลืออยู 2 ราย
คือ 1. นางสาวศศิธร วิยาพร;าว เปNนผู;พิการ 2. นายจรัญ มณีจันสุข
ได;จัดซื้อวัสดุหลังละ 10,000 บาท โดยจะดําเนินการ ซอมแซม ในวันที่
26-27 พฤษภาคม 2558 เชิญสมาชิกสภาเทศบาลไปรวมกิจกรรมดังกลาว
- เชิญสมาชิกสภาเทศบาล ที่เปNนคณะกรรมการรวมประชุม สปสช. ในวันที่ 22
พฤษภาคม 2558
- เชิญประชุมคณะกรรมการวันสิ่งแวดล;อมโลก วันที่ 25 พฤษภาคม 2558

-15นางนิชาพรรณ สมณะ
(รองปลัดเทศบาล)

- โครงการแผนดินธรรม แผนดินทอง ระยะที่ 2 ดําเนินการที่ หมู 6 ต.ทุงกอ
อ.เวียงเชียงรุ;ง จะมีคณะกรรมการมาตรวจติดตามวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
ขอเชิญสมาชิกทุกทานเข;ารวมการตรวจติดตามดังกลาว

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

นายสาธิต แก;วรากมุข
(เลขานุการสภาฯ)

- รายงานสถานการณคลัง มีรายรับเข;ามาประมาณ 25,000,000.- บาท
- ภาษีบํารุงท;องที่ ขยายเวลาจัดเก็บภาษีจากเดิมถึงเมษายน ขยายถึงมิถุนายน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จะเปลี่ยนเปNนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร;าง

นายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม
(สมาชิกสภาฯ)

- ตามที่สภาเทศบาล มีมติอนุมัติให;ปรับปรุงซอมแซมรถดับเพลิงแล;ว แตยังไมได;
มีการซอมแซมปรับปรุง ไมทราบวาเกิดจากเหตุผลใด เพราะจากการได;เกิด
อัคคีภัย ได;ขอรับการสนับสนุนรถจาก นพค.35

นายแสวง แสงเดือน
(สมาชิกสภา)

- สอบถามถนนสายแมเผื่อ-บ;านทุงกอ มีงบประมาณที่จะแก;ไขหรือไม
ถนนคับแคบ
- ถนนสายบ;านแมเผื่อ-บ;านเหลา หมูที่ 12 บริเวณเนินวัด มีความคับแคบ

นายทองคํา ยาปะโลหิต
(นายกเทศมนตรี)

- โครงการกอสร;างมีแล;ว แตงบประมาณรายรับที่ได;รับจัดสรร ยังไมเพียงพอ
ต;องรอให;มีงบประมาณเพียงพอจะได;ดําเนินการกอสร;าง

นายประเสริฐ นันตะรัตน - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม ๆ
(ประธานสภาฯ)
ที่ประชุม

- ไมมี

นายประเสริฐ นันตะรัตน
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- ถ;าไมมีกระผมขอขอบคุณ นายกเทศมนตรีฯ คณะผู;บริหาร ปลัดเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล และผู;เข;ารวมประชุมทุกทาน ขอปlดการประชุมสภา
เทศบาล
เลิกประชุมสภาเทศบาลฯ เวลา 11.55 น.
(ลงชื่อ)

สาธิต แก;วรากมุข ผู;บันทึกการประชุมสภาเทศบาล
(นายสาธิต
แก;วรากมุข )
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบ;านเหลา
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(ลงชื่อ)

อําพา
เงินสัจจา ผู;พิมพ
(นางอําพา เงินสัจจา)
เจ;าหน;าที่บริหารงานทั่วไป

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได;ตรวจสอบรายงานการประชุมนี้แล;ว
เมื่อวันที่
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ) ประเสริฐ นันตะรัตน
(ประเสริฐ นันตะรัตน)
ประธานสภาเทศบาลตําบลบ;านเหลา

สิทธิศักดิ์
สุขเกษม ประธานกรรมการ
(นายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม)

(ลงชื่อ)

สุคํา มณีจันสุข กรรมการ
(นายสุคํา มณีจันสุข)

(ลงชื่อ)

สมบัติ มั่นกุง กรรมการ
(นายสมบัติ มั่นกุง)

