-สําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
วันศุกร์ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ผู้มาประชุม
๑. นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
๒. นายคํา
มณีจันสุข
๓. นายบุญทา มั่นกุง
๔. นายแสวง แสงเดือน
๕. นายสมบัติ มั่นกุง
๖. นายสมศักดิ์ อินทรพานิช
๗. นายอินทร์จันทร์ วันดี
๘. นายสุคํา มณีจันสุข
๙. นายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม
๑๐. นางบัวเรียว คําแดงใส
๑๑. นายอํานาจ ยอดปัญญา
๑๒. นายเมืองอินทร์ บุญสม
เลขานุการสภาเทศบาล
๑. นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ฯ
๑. จ.ส.อ.ณัฐธีรวัจน์ สิทธิขันแก้ว
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายทองคํา ยาปะโลหิต
๒. นายอํานวย เหล่ามะโฮง
๓. นายชัยพัชร์ ทิพย์โยธิน
๔. นางรวีวรรณ นันต๊ะรัตน์
๕. ร.ต.เมืองอินทร์ มณีจันสุข
๖. นางสังวรณ์ ปัญโญ
๗. นางบุหลัน ประมูล
๘. นายธนโชติ ธรรมจักร์
๙. นางกันนิกา เมืองมูล
๑๐. นางอัญชลี นัยติ๊บ
๑๑. นายธีรวัฒน์ วรรณรัตนโชติ
๑๒. นางประนอม
จําปา
๑๓. นายบุญส่ง ต๊ะวิโล
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ตําแหน่ง ปลัดเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหล่า
ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหล่า
ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหล่า
ตําแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหล่า
ตําแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหล่า
ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ตําแหน่ง บุคลากร
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ตําแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ
/ เริ่มประชุมเวลา ...

-2เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธาน ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์ (ประธานสภาฯ) เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอให้สมาชิกสภา ฯ
ทุกท่านได้ตรวจดูสําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล ฯ ทุกหน้า มีสมาชิก
สภาเทศบาล ฯ ท่านใดเห็นควรให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคําในบันทึกรายงาน
การประชุม หรือไม่
ที่ประชุมสภา ฯ

ไม่มี

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์ (ประธานสภาฯ) ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ที่ประชุมสภา ฯ

มติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ฯ เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

ญัตติเพื่อพิจารณา
๓.๑ การพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม สมทบโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม
หมู่บ้าน หมู่ ๖ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์ (ประธานสภาฯ) ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหล่า ได้ยื่นเรื่องขอเสนอญัตติ
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ขอเชิญชี้แจงรายละเอียด
นายทองคํา ยาปะโลหิต (นายกเทศมนตรี) ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. การพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ด้วยเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ได้ดําเนินการประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ
ก่อสร้ า งอาคารหอประชุมหมู่ บ้ าน หมู่ ที่ ๖ ตํ า บลทุ่ง ก่ อ อํ าเภอเวีย งเชี ยงรุ้ ง จั งหวั ด
เชียงราย ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ตามแบบที่เทศบาลตําบลบ้านเหล่า
กําหนด พร้อมป้ายประจําโครงการจํานวน ๑ ป้าย ราคากลางที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นเงิน
๖๐๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนบาทถ้วน) โดยกําหนดให้มีการยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๖
มิถุนายน ๒๕๕๔ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้มายื่นซองสอบราคาจํานวน ๗ ราย และกําหนดเปิด
ซองสอบราคาในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยทางคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้
เปิดซองสอบราคาของผู้ยื่นซองทั้งหมดผลปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหทรัพย์
/ ทวีก่อสร้าง …

-๓ทวีก่อสร้าง เป็นผู้ชนะการสอบราคาครั้งนี้โดยเสนอราคาต่ําสุด เป็นเงิน ๕๑๗,๙๐๐.บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ทั้ง นี้ พื้น ที่ ดํ าเนิ น โครงการก่ อสร้ า งอาคารหอประชุ มหมู่ บ้ าน หมู่ที่ ๖ ตํ า บล
ทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ดินมีหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.) ประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเทศบาลตําบล
บ้านเหล่าอยู่ระหว่างการดําเนินการขออนุญาตการขอเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว
ต่อผู้ ว่ าราชการจั ง หวั ด เชี ยงรายโดยเสนอผ่ า นนายอํา เภอเวี ย งเชีย งรุ้ ง ตามหนั ง สื อ
เทศบาลตําบลบ้านเหล่า ที่ ชร ๕๓๘๐๓/๐๙๕๕ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และที่
ชร ๕๓๘๐๓/๑๐๕๑ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งขณะที่ได้ผู้รับจ้าง ยังอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัด เทศบาลตําบลบ้านเหล่าจึงได้ชะลอการเรียกให้
ผู้รับจ้างเข้ามาทําสัญญา และสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ได้อนุมัติกันเงินและขยาย
เวลาเบิ กจ่ า ยเงิ น โครงการก่ อ สร้ า งอาคารหอประชุ ม หมู่ ที่ ๖ ตํ า บลทุ่ ง ก่ อ อํ า เภอ
เวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๕๑๗,๙๐๐.บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย
โครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ข้อเท็จจริงปรากฏว่า
๑. เทศบาลตํ าบลบ้า นเหล่ าได้ รับ หนั งสือจากอํ าเภอเวีย งเชี ยงรุ้ง แจ้ง ว่า ผู้ว่ า
ราชการจั ง หวัด เชี ย งรายได้ใ ห้ ความเห็ นชอบตามมาตรา ๑๒๒ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้
เทศบาลตําบลบ้านเหล่าเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าว ตาม
หนังสือหนังสืออําเภอเวียงเชียงรุ้ง ที่ ชร ๑๗๑๗.๑/๓๘๕ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์
๒๕๕๕
๒. เทศบาลตําบลบ้านเหล่าได้ทําหนังสือแจ้งให้ ห.จ.ก. สหทรัพย์ทวีก่อสร้าง
ผู้ชนะการเสนอราคาเข้าทําสัญญาจ้างเพื่อดําเนินการก่อสร้างอาคารหอประชุมหมู่บ้าน
ตามหนังสือสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ที่ ชร ๕๓๘๐๒/๐๒๗๖ ลงวันที่
๒๘ กุ มภาพั น ธ์ ๒๕๕๕ ซึ่ ง ห.จ.ก.สหทรั พย์ ท วี ก่อสร้ า ง ได้ แจ้ ง ปฏิ เ สธที่ จ ะเข้ า ทํ า
สั ญ ญาโดยแจ้ ง ว่ าได้ พ้น กํ า หนดระยะเวลายื น ราคาที่ ได้ เ สนอราคาไว้ ๑๐๐ วั น แล้ ว
และราคาค่าแรง ค่าวัสดุ ในปัจจุบันสูงกว่าราคาที่ได้เสนอไว้ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน
๒๕๕๔ ซึ่งจะทําให้ต้นทุนในการก่อสร้างสูงขึ้นอย่างมากทางห้างฯ ไม่สามารถรับภาระ
ต้น ทุ นที่ สู ง ขึ้น ได้ จึ ง แจ้งไม่ เข้ า ทํ าสั ญ ญาเป็ นผู้ รั บ จ้า งโครงการดั ง กล่ า ว ตามหนั ง สื อ
ห.จ.ก.สหทรัพย์ทวีก่อสร้าง ที่ ctc ๑๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕
/ จากข้อเท็จจริง …

-๔จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ที่ทาง ห.จ.ก.สหทรัพย์ทวีก่อสร้างไม่เข้าทําสัญญาเป็นผู้รับจ้าง
กับเทศบาลเพื่อดําเนินการก่อสร้างอาคารหอประชุมประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตําบลทุ่งก่อ
อําเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงราย นั้น เทศบาลตําบลบ้านเหล่าจึงต้องดําเนินการหา
ผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อมาดําเนินการก่อสร้างอาคารหอประชุมประจําหมู่บ้านดังกล่าว โดย
ดํ า เนิ น การตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย การพั ส ดุ ข องหน่ ว ยการบริ ห าร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓
๓. เทศบาลตํ า บลบ้ า นเหล่ า ทํ า หนั ง สื อ แจ้ ง ให้ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจํ า กั ด วิ ล าวั ล ย์
ก่อสร้าง ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ชี้แจงการเสนอราคาโครงการ
ก่อสร้างอาคารหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด
เชียงราย เพื่อทําการชี้แจงให้กับเทศบาลตําบลบ้านเหล่าทราบในการขอสงวนสิทธิ์ใน
การไม่ เ ข้ า ทํ า สั ญ ญาเป็ น ผู้ รั บ จ้ า งตามโครงการดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เพราะได้ พ้น กํ า หนด
ระยะเวลายืนราคาประกอบกับราคาวัสดุและค่าแรงงานในการก่อสร้างปัจจุบันมีราคา
สูงขึ้น ทําให้ทางห้างฯ ไม่สามารถรับสภาวะต้นทุนที่สูงขึ้น
๔. เทศบาลตําบลบ้านเหล่าได้ทําหนังสือแจ้งให้ ร้านสิทธิพรการก่อสร้าง แต่
ร้านสิทธิพรการก่อสร้าง ไม่ได้ดําเนินการตอบยืนยันเป็นหนังสือให้กับทางเทศบาลฯ
ทางเทศบาลฯ จึงได้ดําเนินการสอบถามทางโทรศัพท์ไปยัง ร้านสิทธิพรการก่อสร้าง
เพื่ อสอบถามว่ า ทางร้ า นฯ มี ความยิ น ดี ที่ จ ะรั บ ดํ า เนิ น การโครงการก่ อ สร้ า งอาคาร
หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย หรือไม่ แต่
ทางห้ างได้ปฏิ เสธว่าไม่สามารถรับงานนี้ ได้เ นื่องจากราคาค่าวั สดุ อุปกรณ์ต่ าง ๆ ใน
สภาวะปัจจุบันมีราคาสูงขึ้น ซึ่ง ทางร้านฯ ไม่สามารถแบกรับภาระการขาดทุนนี้ได้
๕. ทางเทศบาลตําบลบ้านเหล่า จึงได้สอบถามทางโทรศัพท์ไปยังผู้เสนอราคา
รายถัดไปเพื่อสอบถามถึงการดําเนินการโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมหมู่บ้าน หมู่
ที่ ๖ ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ที่เหลือรวมทั้งสิ้น ๔ ราย คือ
- ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชัยเจริญรุ่งเรืองกิจ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑๙๕๐๘๗๑๒ จากการติดต่อในครั้งนี้เทศบาลฯ ได้ทําการติดต่อไปหลายครั้งแต่ไม่มีผู้รับ
สายทําให้ไม่สามารถทราบได้ว่าห้างฯ ดังกล่าวจะรับงานในครั้งนี้หรือไม่
- ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมรัตน์รัตนกิจก่อสร้าง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓๗๖๙๐๖๑ ซึ่งห้างฯ ดังกล่าวได้ปฏิเสธที่จะดําเนินการโครงการก่อสร้างอาคาร
หอประชุมหมู่บ้ า นฯ ในครั้ง นี้ โดยให้เ หตุผ ลว่า ทางห้ างฯ ได้ งดรั บงานก่ อสร้ า งแล้ ว
เนื่องจากมีงานทางด้านอื่น ๆ ที่ห้างกําลังดําเนินการอยู่จึงได้ปฏิเสธที่จะรับงานนี้ต่อไป
- ห้างหุ้นส่วนจํากัด ดีโฟร์ดีกรุ๊ปคอนสตรัคชั่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖๑๗๙๕๐๑๐ จากการติดต่อสอบถามทางห้างฯ ได้ตอบปฏิเสธที่จะรับงานในครั้งนี้
โดยให้เหตุผลว่างบประมาณที่ถูกปรับลดลงนั้นเป็นงบประมาณที่ต่ําเกินไปประกอบกับ
ราคาวัสดุต่าง ๆ ในปัจจุบันมีราคาที่สูงขึ้นทําให้ไม่สามารถก่อสร้างได้ และ
/ - ห้างหุ้นส่วนจํากัด…

-๕- ห้างหุ้นส่วนจํากัด สุพัฒนซีเมนต์บล็อกดี ทางเทศบาลฯ ไม่ได้ดําเนินการ
ติดต่อไปเนื่องจากห้างฯ ดังกล่าวได้ถูกแจ้งเวียนรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงานตามหนังสือด่วนที่สุด
ที่ มท.๐๘๐๓/ว ๑๐๗๓ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ พร้อมนี้ขอแนบสําเนาหนังสือ
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๔๑ ลงวันที่ ๑๗
เมษายน ๒๕๕๕ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๓๑๖๑ ลงวั น ที่ ๑๒ ตุ ลาคม ๒๕๕๓ เรื่ อง
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม สมทบอีกจํานวน ๙๕,๑๐๐.-บาท (เก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อย
บาทถ้วน)
ณ ปัจจุบัน วันที่ ๒๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เทศบาลตําบลบ้านเหล่า
มี ย อดเงิ น สะสม ที่ ส ามารถนํ าไปใช้ จ่ า ยได้ จํ า นวน ๑,๙๐๔,๙๙๕.-บาท (หนึ่ ง ล้ า น
เก้าแสนสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)
เงินสะสมเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
จํานวน ๑,๙๐๔,๙๙๕.-บาท
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
จํานวน
๙๕,๑๐๐.-บาท
เงินสะสมคงเหลือ
จํานวน ๑,๘๐๙,๘๙๕.-บาท
ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่าเพื่อพิจารณาต่อไป
นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์ (ปลัดเทศบาลตําบลบ้านเหล่า) ชี้แจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 26 การโอนงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น และข้อ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติ มถึ ง (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้ อ ๘๙ องค์ กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังนี้
(๑) ให้ ก ระทํ า ได้ เ ฉพาะกิ จ การซึ่ ง อยู่ ใ นอํ า นาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพิ่ ม พู น รายได้ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ กิ จ การที่ จั ด ทํ า เพื่ อ บํ า บั ด ความ
เดื อดร้อนของประชาชน ทั้ งนี้ ต้ องเป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาขององค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
/ ประกอบกับหนังสือ …

-๖ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๓๑๖๑ ลงวันที่ ๑๒
ตุ ล าคม ๒๕๕๓ เรื่ อง ซั กซ้ อมความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ การใช้ จ่ า ยเงิ น สะสมขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการใช้จ่ายเงินสะสม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินให้ชัดเจนและให้คํานึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่นที่จะได้รับเป็นสําคัญ
(๒) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเป็นกิจการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง หากไม่ทําจะไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ หรือท้องถิ่นอาจขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา
(๓) เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่
หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน หรือเป็นการเพิ่มพูน
รายได้ ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ซึ่ ง หากเป็ น โครงการเพื่ อการลงทุ น เช่ น ค่ า
ก่อสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินหรือโครงการที่ใช้วงเงินงบประมาณที่มีมูลค่าสูง ให้พิจารณา
ดําเนินการ ดังนี้
-กรณี ที่ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ได้ ตั้ ง งบประมาณ หรื อโอนงบประมาณ
รายจ่ายมาตั้งจ่ายไว้แล้ว แต่งบประมาณมีไม่เพียงพอก็อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมสมทบ
เพื่อการนั้นได้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการที่ มี
ความจําเป็นเร่งด่วนในการบําบัดความเดือดร้อนของประชาชนหรือการบริการชุมชน
และสังคมของประชาชนในพื้นที่และไม่อาจรอจัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ในปีต่อไปได้ก็อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยจะต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเงินสะสมคงเหลือ
เพียงพอในการบริหารงานเพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับฐานะการคลังในระยะยาว
(๔) ให้ จั ด ทํ า ประมาณการรายละเอี ย ดโครงการที่ จ ะใช้ จ่ า ยจากเงิ น สะสม
โดยระบุ ให้ ชัด เจนว่า ดํา เนิ นการเรื่ องใด สถานที่ดํ า เนิ นการที่ใ ด วงเงิน ที่จ ะใช้เ ท่าใด
รวมทั้งรายละเอียดของโครงการเช่นเดียวกับการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
และชี้แจงเหตุผลความจําเป็นที่ไม่อาจจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติของสภาท้องถิ่น และเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์ (ประธานสภาฯ) มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยหรือไม่
ที่ประชุมสภาฯ

ไม่มี

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์ (ประธานสภาฯ) ขอความเห็นจากมติที่ประชุมสภาในการพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม สมทบโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง
จํานวน ๙๕,๑๐๐.-บาท (เก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
/ ที่ประชุมสภาฯ …

-๗ที่ประชุมสภาฯ

มีมติเห็นชอบในการพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม สมทบโครงการก่อสร้างอาคาร
หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จํานวน ๙๕,๑๐๐.-บาท
(เก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องพิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
4.1 ขอโอนเงินเพิ่มเพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ ฯ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์ (ประธานสภาฯ) ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหล่า ชี้แจงรายละเอียด
นายทองคํา ยาปะโลหิต (นายกเทศมนตรี) ชี้แจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 26 การโอนงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น และข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเสนอสภาเทศบาล ดังนี้
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โอนเพิ่ม
-กองสาธารณสุ ขและสิ่ ง แวดล้ อม แผนงานสาธารณสุ ข งานบริ ห ารทั่ ว ไป
เกี่ยวกับการสาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายเพื่อ
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกิน 5,000.-บาท) เพื่อจ่ายเป็นบํารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น รถบรรทุกขยะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพ่นหมอกควัน
ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 30,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ 5,470.-บาท
ขอโอนเพิ่ม 30,000.-บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่ม 35,470.-บาท
โอนลด
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับสถานที่ทิ้ง
ขยะและขุดบ่อฝังกลบ งบประมาณตั้งไว้ 100,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอนลด 100,000.-บาท ขอโอนลด 30,000.-บาท งบประมาณหลั ง โอนลด
70,000.-บาท
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์ (ประธานสภาฯ) มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยหรือไม่
นายสมศักดิ์ อินทรพานิช (สมาชิกสภา ฯ) งบประมาณที่ตั้งไว้สําหรับโครงการปรับสถานที่ทิ้งขยะและขุดบ่อ
ฝังกลบ จํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท ได้นํามาใช้หรือยัง
นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์ (ปลัดเทศบาลตําบลบ้านเหล่า) งบประมาณที่ตั้งไว้สําหรับโครงการปรับสถานที่ทิ้ง
ขยะและขุดบ่อฝังกลบ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ยังมิได้ดําเนินการ การดําเนินการเมื่อ
เดือนกันยายน–ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นงบประมาณของปีที่แล้ว ในปีนี้ตั้งไว้จํานวน
๑๐๐,๐๐๐ บาท
/ นายอํานาจ ...

-๘นายอํานาจ ยอดปัญญา (สมาชิกสภา ฯ) ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้วยังไม่เพียงพอดําเนินการอีกหรือ
นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์ (ปลัดเทศบาลตําบลบ้านเหล่า) ไม่เพียงพอดําเนินการ เนื่องจากได้นํารถบรรทุกขยะ
ไปตรวจสภาพ เกิดการชํารุดเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ ต้องรีบดําเนินการโดย
เร่งด่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9541 เชียงราย
2. รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3426 เชียงราย
3. รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-0271 เชียงราย
โดยร้านซ่อมรถได้เสนอราคาซ่อมแซม เป็นจํานวนเงิน ๗,๒๔๕ บาท และ ๕,๘๐๐ บาท
ตามลําดับ ซึ่งงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายเพื่อ
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกิน 5,000.-บาท) เพื่อจ่ายเป็นบํารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น รถบรรทุกขยะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพ่นหมอกควัน
ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 30,000.-บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือเพียง 5,470.-บาท
ไม่เพียงพอในการซ่อมแซมดังกล่าว
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์ (ประธานสภาฯ) มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยหรือไม่
ที่ประชุมสภาฯ

ไม่มี

นายประเสริฐ นั นต๊ะรัต น์ (ประธานสภาฯ) ขอความเห็นจากมติที่ ประชุมสภาในการพิ จารณาอนุมัติ ให้โอน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อโอนเงินเพิ่มเพื่อจ่ายเป็น
ค่าบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ ฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ที่ประชุมสภาฯ

มีมติเห็นชอบในการพิจารณาอนุมัติให้โอน งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อโอนเงินเพิ่มเพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ ฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาล เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์ (ประธานสภาฯ) มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยหรือไม่
นายสมศักดิ์ อินทรพานิช (สมาชิกสภา ฯ) งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน ๆ ละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท โดย
หมู่ที่ ๖ ได้จัดสรรให้กลุ่มอาชีพจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท และจัดสรรเป็นโครงการก่อสร้าง
ก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู (สายข้างบ้านนายอํานวย – สําเหมืองร่องโจ้) จํานวน
๕๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจากการจัดซื้อจัดจ้างได้ผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ํากว่าที่ตั้งไว้
งบประมาณส่วนที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างนี้ สามารถนําไปใช้อย่างอื่นได้หรือไม่
นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์ (ปลัดเทศบาลตําบลบ้านเหล่า) ไม่ได้ครับ งบประมาณโครงการนั้นสามารถใช้ได้
เฉพาะโครงการนั้น ๆ เท่านั้น และในปีนี้เทศบาลได้รับการจัดสรรหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป ต่ํากว่าที่ประมาณการไว้ถึง ๕ ล้านบาท ซึ่งการดําเนินการจะดําเนินการเฉพาะ
/ โครงการที่ ...

-๙โครงการที่มีความสําคัญและดําเนินเร่งด่วนก่อน
นายบุญทา มั่นกุง (สมาชิกสภา ฯ) เสนอการตั้งงบประมาณปีหน้า ให้บรรจุการซื้อรถกระเช้า ใช้ในการติดตั้ง
ซ่อมแซมไฟฟ้าในเขตเทศบาล
นายสุคํา มณีจันสุข (สมาชิกสภา ฯ) เสนอย้ายสถานที่เลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายครั้งต่อไป เนื่องจากสถานที่เลือกตั้งเดิม ที่ใช้ศาลาวัดทุ่งก่อ หมู่ ๔
ไม่สะดวกต่อการใช้สิทธิของประชาชน และเกิดปัญหาการทําให้พรมของวัดเกิดคราบ
สกปรก ขอให้ย้ายไปใช้หอประชุมประจําหมู่บ้าน หมู่ ๔ แทน
นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์ (ปลัดเทศบาลตําบลบ้านเหล่า) การประกาศสถานที่เลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งรายที่ ผ่ า นมา ทางเทศบาลไม่ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ กํ า หนด คณะกรรมการการ
เลือกตั้งของ อบจ.เชียงราย เป็นผู้พิจารณา โดยมีคณะทํางานของอําเภอเป็นผู้ช่วยเหลือ
ในฐานะนายทะเบียนท้องถิ่นของเทศบาล ขอมอบให้ คุณสังวรณ์ ปัญโญ แจ้ง
เจ้าหน้าที่ทะเบียนของเทศบาล หากมีการประกาศสถานที่เลือกตั้งในการเลือกตั้ง
ส.อบจ.เชียงราย ครั้งต่อไป ให้เปลี่ยนสถานที่เลือกตั้ง จํานวน ๒ หน่วย ได้แก่
๑. หมู่ที่ ๔ ตําบลทุ่งก่อ เดิมใช้ศาลาวัดทุ่งก่อ ให้เปลี่ยนเป็น หอประชุมประจําหมู่บ้าน
หมู่ ที่ ๔ ๒. หมู่ ที่ ๑๒ ตํ า บลทุ่ ง ก่ อ เดิ มใช้ ห อประชุ ม โรงเรี ย นเวี ย งเชี ย งรุ้ ง วิ ท ยาคม
ให้เปลี่ยนเป็น หอประชุมประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒
นายแสวง แสงเดือน (สมาชิกสภา ฯ) สอบถามว่าไม้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถนํามาใช้ในการซ่อมแซมสะพาน
ไม้ที่ชํารุดของหมู่บ้านได้หรือไม่
นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์ (ปลัด เทศบาลตําบลบ้านเหล่ า) ไม้ เหล่านั้ นเป็นไม้ที่ได้จ าการรื้ อถอนบ้ านพักครู
ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศขาย เนื่องจากเป็นของราชพัสดุ เราไปขออนุญาตใช้
ไม้ที่ได้นั้นเมื่อขายได้แล้วให้นําเงินที่ได้จากการขายส่งมอบให้ราชพัสดุต่อไป ถือโอกาสนี้
ขอฝากให้สมาชิกสภา ฯ ช่วยประชาสัมพันธ์การจําหน่ายไม้ดังกล่าวแก่ประชาชน
ซึ่งหากมีผู้สนใจสามารถดูไม้ได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และยื่นประมูลได้ที่งานพัสดุของ
เทศบาล
นางบัวเรียว คําแดงใส (สมาชิกสภา ฯ) สอบถามเรื่องไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาลที่จะนําไปติดตั้งเพิ่ม ซึ่งทราบว่า
ขณะนี้ได้จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ามาแล้ว เหตุใดจึงไม่นําไปติดตั้ง
นายอํานวย เหล่ามะโฮง (รองนายกเทศมนตรี) ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้า
อําเภอเวียงชัยอยู่
นายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม (สมาชิกสภา ฯ) สอบถามการซ่อมแซมเพดานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่
/ นางสังวรณ์ …

-๑๐นางสังวรณ์ ปัญโญ (หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล) ทางเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ได้ดําเนินการเสนอเรื่องให้ช่าง
ประมาณการ และกําลังหาผู้รับจ้าง
นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์ (ปลัดเทศบาลตําบลบ้านเหล่า) ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ ฯ ต่อไป
ร้อยตรีเมืองอินทร์ มณีจันสุข (เลขานุการนายกเทศมนตรี) สอบถามการแก้ไขดินสไลด์ไหล่ทางข้างสํานักสงฆ์
บ้านเหล่าเจริญราษฏร์ หมู่ ๑๑ จะดําเนินการอย่างไร
นายทองคํา ยาปะโลหิต (นายกเทศมนตรี) ให้เจ้าหน้าที่นํารถตักหน้าขุดหลังไปเกลี่ยดินก่อน เพื่อแก้ไขปัญหาช่วง
นี้ก่อน ซึ่งปัญหาดินสไลด์จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะมีการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า
จากแหล่งต้นน้ําอยู่ตลอด
นายอํานาจ ยอดปัญญา (สมาชิกสภา ฯ) สอบถามการเสียภาษีของป้ายที่ติดประชาสัมพันธ์บนฟุตบาท
นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์ (ปลัดเทศบาลตําบลบ้านเหล่า) เสียภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2534เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือ
เครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการเพื่อหารายได้ หรือ โฆษณา
สินค้าไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทําให้
ปรากฎขึ้นด้วยวิธีอื่น
อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย
1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร
2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือ
เครื่องหมายอื่นให้คิดอัตรา 20 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร
3. ป้ายดังต่อไปนี้ ให้คิดอัตรา 40 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร
3.1 ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ
3.2 ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ํากว่า อักษร
ต่างประเทศ
4. ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามมาตรา 14(3) ให้คิดอัตราตาม (1) (2) (3)
แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะจํานวนเงินภาษี ที่เพิ่มขึ้น
5. ป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) เมื่อคํานวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามี อัตราที่ต้อง
เสียภาษีต่ํากว่าป้ายละ 200 บาทให้เสียภาษี 200 บาท
การยื่นแบบประเมินและการชําระภาษี
1. เจ้าของป้าย, ผู้ครอบครองป้าย มีหน้าที่ ที่จะต้องยื่นแสดงแบบรายการภาษี
ป้าย โดยเสียเป็ นรายปี ยกเว้นป้ านที่เริ่ มติด ตั้ง หรือแสดงในปีแ รกให้ยื่ น
แบบ แสดงรายการ ภาษีป้าย ภายใน 15 วัน และให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันที่
เริ่ มติ ดตั้ ง หรื อแแสดงจนถึ ง สิ้น ปี และเสีย ภาษี ป้า ยเป็น รายงวดๆ ละ 3
เดือน ของปี
2. ชําระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่
3. ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000บาท สามารถขอผ่อนชําระเป็นสามงวดเท่าๆกันก็ได้
/ ทั้งนี้ …

-๑๑ทั้งนี้ ต้องชําระภาษีโรงเรือน และที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – ๓๑ มีนาคม ของทุกปี
โดยสามารถไปชําระได้ที่ กองคลัง เทศบาลฯ
การอุทธรณ์
ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ให้ยื่นคํา
ร้องอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงาน ตามแบบ ภ.ป. 4 ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง
การประเมิน
อัตราโทษ และค่าปรับ
1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคม หรือหลังติดตั้งป้าย
15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี
2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าน โดยไม่ถูกต้องทําให้ค่าภาษีน้อยลงต้องเสีย
เงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม
3. ไม่ชําระเงินภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินเสียเงินเพิ่ม
2% ต่อเดือนของค่าภาษี เศษของเดือนให้ นับเป็นหนึ่งเดือน
4. ผู้ ใ ดจงใจไม่ ยื่ น แบบแสดงรายการภาษี ป้ า ย ต้ อ งระวางโทษ ปรั บ ตั้ ง แต่
5,000 - 50,000 บาท
5. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้าย ภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันรับโอนต้องระวางโทษ
ปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท
6. ผู้ใดไม่แสดงชื่อ-ที่อยู่ เจ้าของป้ายเป็นอักษรไทยให้ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่าง
ของป้า ย ซึ่ง ติดตั้ง บนอสั งหาริมทรัพย์ ของ ผู้อื่น และมี พื้นที่เกิ น 2 ตารางเมตร ต้อง
ระวางโทษปรับวันละ 100 บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทําความผิด
7. ผู้ ใ ดได้ รู้ อยู่ แ ล้ ว หรื อจงใจแจ้ ง ข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ ให้ ถ้ อยคํ า เท็ จ ตอบ
คําถามด้วยถ้อยคําอันเป็นเท็จ หรือนําพยานหลัก ฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยง หรือ
พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่
5,000 - 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
นางบัวเรียว คําแดงใส (สมาชิกสภา ฯ) การติดป้ายโฆษณา และการขายของริมถนนบริเวณหน้าตลาดสดของ
เทศบาล ขณะนี้มีการรุกล้ําออกมายังถนนมากขึ้น ทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพราะ
ก่อนที่จ ะเข้า มาดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาแห่ง นี้ เคยประมู ลตลาดสดเทศบาล มีการ
กําหนดมาตรการที่ค่อนข้างเข้มงวด ไม่ให้มีการขายของบริเวณนอกตลาดสด แต่ตอนนี้มี
แม่ ค้า นํ าสิ น ค้า มาจํ าหน่ ายบริ เ วรนอกตลาดสดเทศบาลกั น มากขึ้ น จะแก้ ไขปั ญหานี้
อย่างไร
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์ (ประธานสภาฯ) เห็นด้วยกับ คุณบัวเรียว ซึ่งการวางสินค้าจําหน่าย บริเวณตลาดสด
ดังกล่าว ดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเลย ควรมีการแก้ไขปัญหานี้โดยเร็ว
นายทองคํา ยาปะโลหิต (นายกเทศมนตรี) จะมอบให้เจ้าหน้าที่ของกองสาธารณสุข ฯ เข้าไปดําเนินการแก้ไข
นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์ (ปลัดเทศบาลตําบลบ้านเหล่า) ควรให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
/ รักษาความสะอาด…

-๑๒รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์ (ประธานสภาฯ) ตอนนี้เทศบาล ฯ ได้ดําเนินการก่อสร้างหอถังสูงประปาแล้ว ฝาก
การตั้งงบประมาณในปีถัดไป ให้บรรจุการปรับปรุงระบบจ่ายน้ําประปาด้วย เพราะท่อ
ส่งน้ําประปามีอายุการใช้งานมานานแล้ว
นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์ (ปลัดเทศบาลตําบลบ้านเหล่า) ต้องการโครงการใด ขอให้เสนอให้มีการบรรจุไว้
ในแผน ฯ ก่อน จึงจะสามารถดําเนินการต่อไป ได้
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์ (ประธานสภาฯ) มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่
ที่ประชุมสภาฯ

ไม่มี

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์ (ประธานสภาฯ) ถ้าไม่มี บัดนี้สมควรแก่เวลาแล้ว ผมขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี ฯ
คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ฯ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ขอปิดการประชุมสภาเทศบาลฯ
เลิกประชุมสภาเทศบาล ฯ เวลา ๑๒.๑๕ น.
(ลงชื่อ) เลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์ ผู้บันทึกการประชุมสภาเทศบาล
(นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมนี้แล้ว
เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
(ลงชื่อ)

สิทธิศักดิ์ สุขเกษม ประธานกรรมการ
(นายสิทธฺศักดิ์ สุขเกษม)

(ลงชื่อ)

สุคํา มณีจันสุข
(นายสุคํา มณีจันสุข)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์)
ประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า

กรรมการ

สมบัติ มั่นกุง
กรรมการ
(นายสมบัติ มั่นกุง)

