-สําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2555
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
----------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
2. นายคํา
มณีจันสุข
3. นายบุญทา มั่นกุง
4. นายแสวง แสงเดือน
5. นายสมบัติ มั่นกุง
6. นายสมศักดิ์ อินทรพานิช
7. นายอินทร์จันทร์ วันดี
8. นายสุคํา มณีจันสุข
9. นายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม
10. นางบัวเรียว คําแดงใส
11. นายอํานาจ ยอดปัญญา
12. นายเมืองอินทร์ บุญสม
เลขานุการสภาเทศบาล
1. นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์

ตําแหน่ง ปลัดเทศบาลตําบลบ้านเหล่า

เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ฯ
1. จ.ส.อ.ณัฐธีรวัจน์ สิทธิขันแก้ว

ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายทองคํา ยาปะโลหิต
2. นายอํานวย เหล่ามะโฮง
3. นางรวีวรรณ นันต๊ะรัตน์
4. นางสังวรณ์ ปัญโญ
5. นางบุหลัน
ประมูล
6. นายบุญส่ง ต๊ะวิโล
7. นางกันนิกา เมืองมูล
8. นางสาวพัชรินทร์ วันดี

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหล่า
ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหล่า
ตําแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหล่า
ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง
ตําแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งก่อ
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
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/เริ่มประชุมเวลา …..

-2เริ่มประชุมเวลา 10.19 น.
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่าสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555
- เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจําปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2555 ขอให้สมาชิกสภา ฯ ทุกท่านได้
ตรวจดูสําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล ฯ ทุกหน้า
มีสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใดเห็นควรให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคําในบันทึกรายงาน
การประชุมหรือไม่

นายสมศักดิ์ อินทรพานิช
(สมาชิสภาเทศบาลฯ)

- หน้าที่ 48 ที่เสนออภิปรายไม่ใช่ ข้อ 3.9.3 ค่าถุงดํา ผ้ากันเปื้อนพลาสติก รองเท้าบู๊ท
น้ําหมึกปั๊มตรา ต่าง ๆ ฯลฯ ตัง้ ไว้15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถุงดํา ผ้ากันเปื้อน
พลาสติก รองเท้าบู๊ท น้ําหมึกปั๊มตรา ต่าง ๆ ฯลฯ ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานโรงฆ่าสัตว์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
(00330) งานโรงฆ่าสัตว์ (00334) (แผนพัฒนาสามปี 2556-2558 หน้า 61 ลําดับ
ที่ 5) มีค่าใช้จ่ายสูงพอสมควร เพราะยังมีคนมาใช้บริการโรงฆ่าสัตว์ยังน้อยอยู่
เนื่องจากยังมีการลักลอบฆ่าสัตว์อยู่ในเขตเทศบาลอยู่และอยากให้เจ้าหน้าที่คอยดูแล
ด้วย แต่เป็น ข้อ 3.9.2 ค่าแก๊สหุงต้ม ตั้งไว้ 154,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นแก๊สหุงต้ม
ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโรงฆ่าสัตว์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330) งานโรงฆ่าสัตว์ (00334) (แผนพัฒนาสาม
ปี 2556-2558 หน้า 61 ลําดับที่ 5) มีค่าใช้จ่ายสูงพอสมควร เพราะยังมีคนมาใช้
บริการโรงฆ่าสัตว์ยังน้อยอยู่ เนื่องจากยังมีการลักลอบฆ่าสัตว์อยู่ในเขตเทศบาลอยู่
และอยากให้เจ้าหน้าที่คอยดูแลด้วย

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่าสมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555

/ระเบียบวาระที่ 3.......

-3ระเบียบวาระที่ 3

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

เรื่องเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
3.1 ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
-เชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
(เลขานุการเทศบาลฯ)

ข้อกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลําดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคํา
แปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอ
ญัตติ ขอเปลี่ย นแปลงมตินั้น อีกถ้าข้ อความในข้อใดที่ ได้ มีมติ ไปแล้วขั ดแย้ งกัน หรื อ
บกพร่ อ งในสาระสํ า คั ญ ที่ ป ระชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น จะลงมติ ใ ห้ ส่ ง ปั ญ หานั้ น ไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มี
การแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้น อีก ในกรณีที่มีมติส่งปั ญหาไปให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน
แต่ ถ้าไม่ เป็ น การขั ดข้ องที่ จ ะพิ จ ารณาข้ ออื่ น ๆ ต่ อไป สภาท้ องถิ่ น อาจลงมติ ให้
พิจารณาจนจบร่างเทศบัญญัติก็ได้ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้น
ในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดําเนินการตามความใน
วรรคสามก็ได้เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้
นั้นตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุมเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน
ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านั้น
ข้อ 52 การพิ จารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่ สาม ไม่มีการอภิ ปราย เว้น แต่ ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะให้ลงมติได้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณา
วาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

-เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติและตรวจร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติและตรวจร่างเทศบัญญัติ ต่อสภาเทศบาลด้วย
ขอเชิญครับ

/นายคํา .....

-4นายคํา มณีจันสุข
(สมาชิสภาเทศบาลฯ)

- เรี ย นประธานสภาเทศบาล คณะผู้ บ ริ ห าร และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า น
ข้าพเจ้านายคํา มณีจันสุข ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยคณะกรรมการแปร
ญัตติและตรวจร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลบ้านเหล่า ได้ประชุมเพื่อพิจารณาแบบ
ขอเสนอแปรญั ตติร่ างเทศบั ญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจํ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 ในวั น ที่ 14 สิ งหาคม 2555 โดยที่ ป ระชุ มคณะกรรมการแปรญั ตติ ไ ด้
พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบการแปรญั ต ติ ร่ า ง เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รายละเอียดดังนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ข้อ 49 วรรคสอง ข้อ 59 และข้อ 60 การขอแปรญัตติให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคําแปรญัตติ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติได้
- กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น รับรอง 2 คน
- การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะทําได้เฉพาะขอลดรายจ่ายหรือการขอ
ลดจํ า นวนเงิ น ที่ ข ออนุ ญ าตจ่ า ย และต้ อ งมี จํ า นวนสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น รั บ รอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ( 2 คน )
- ห้ามมิให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลง ความ
ประสงค์ของจํานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคํารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น
หรือคําแปรญัตตินั้น ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
- ตรวจสอบแล้วมีผู้ยื่นแบบเสนอแปรญัตติรวม 1 คน ขอแปรญัตติถูกต้องตามระเบียบ
คือ 1. นายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า มีผู้รับรอง
จํ านวน 2 คน คื อ นายเมื องอิ นทร์ บุ ญสม และ นายอิ นทร์ จั นทร์ วั นดี
ซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหล่าได้รับรองให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ ตามที่สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลบ้านเหล่าเสนอแล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ขอแปรลด
(1)โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟสาธารณะรายทาง (บ้านนายทรงฤทธิ์ สระหนองบัว) หมู่ 12 ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ตั้งไว้
134,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี 2554-2556 หน้า 92 ลําดับที่ 79)
ขอแปรลด 30,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ 104,000.-บาท
(2) ค่ า บํ า รุ ง รั ก ษาและปรั บ ปรุ ง ครุ ภั ณ ฑ์ (วงเงิ น เกิ น 5,000.-บาท) ตั้ ง ไว้
135,000.-บาท เพื่อเป็นค่าบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่อง
ถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถยนต์ขุดหน้าตักหลัง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไป
/เกี่ยวกับเคหะและชุมชน......

-5เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ขอแปรลด จํานวน 9,000.-บาท งบประมาณ
คงเหลือ 126,000.-บาท
(3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองบัว (ถมดิน) ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.50
เมตร ยาว 190 เมตร หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า 380 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ
เทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด หมู่ที่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ตําบลทุ่งก่อ อําเภอ
เวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 71,000.-บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาท)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟ
ถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี 2556-2558 หน้า 73 ลําดับที่ 20) ขอแปรลด
ทั้งหมด 71,000.-บาท

รวมขอแปรลดทั้งสิ้น จํานวน 110,000.- บาท
ขอแปรเพิ่ม
(1) โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สระหนองบัว หมู่ที่ 12 บ้านเหล่าเจริญ
เมือง ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 12 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด พร้อมป้ายประจําโครงการ
จํานวน 1 ป้าย งบประมาณ 250,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน
(00242) (แผนพัฒนาสามปี 2556-2558 หน้า 91 ลําดับที่ 75) ขอแปรเพิ่ม
110,000.-บาท งบประมาณใหม่ 360,000.-บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

รวมขอแปรเพิ่ม ทั้งสิ้น 110,000.-บาท
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะอภิปรายเกี่ยวกับการเสนอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ขอเชิญครับ

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

- ไม่มีผู้ใดอภิปราย

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- ขอความเห็นจากมติที่ประชุมสภาในการพิจารณาคําแปรญัตติในวาระที่ 2 ตามที่
นายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า เสนอขอแปรลด
(1)โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟสาธารณะรายทาง (บ้านนายทรงฤทธิ์ สระหนองบัว) หมู่ 12 ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ตั้งไว้
134,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี 2554-2556 หน้า 92 ลําดับที่ 79)
ขอแปรลด 30,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ 104,000.-บาท
(2) ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกิน 5,000.-บาท) ตั้งไว้ 135,000.-บาท
เพื่อเป็นค่าบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถยนต์ขุดหน้าตักหลัง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
/(ปรากฏในแผนงาน…..

-6(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) ขอแปรลด จํานวน 9,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ 126,000.-บาท
(3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองบัว (ถมดิน) ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.50
เมตร ยาว 190 เมตร หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า 380 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ
เทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด หมู่ที่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ตําบลทุ่งก่อ อําเภอ
เวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 71,000.-บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาท) ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟถนน
(00242) (แผนพัฒนาสามปี 2556-2558 หน้า 73 ลําดับที่ 20) ขอแปรลดทั้งหมด
71,000.-บาท

รวมขอแปรลดทั้งสิ้น จํานวน 110,000.- บาท
ขอแปรเพิ่ม
(1) โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สระหนองบัว หมู่ที่ 12 บ้านเหล่าเจริญ
เมือง ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 12 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด พร้อมป้ายประจํา
โครงการ จํานวน 1 ป้าย งบประมาณ 250,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี 2556-2558 หน้า 91 ลําดับที่ 75)
ขอแปรเพิ่ม 110,000.-บาท งบประมาณใหม่ 360,000.-บาท (สามแสนหก
หมื่นบาทถ้วน)รวมขอแปรเพิ่ม ทั้งสิ้น 110,000.-บาท
มติที่ประชุมสภาเทศบาล ฯ

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
มติที่ประชุมสภาเทศบาล ฯ
ระเบียบวาระที่ 4

- มีมติเห็นชอบการแปรญัตติ ในวาระที่ 2 เป็นเอกฉันท์
3.2 ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
วาระที่ 3 ขั้นลงมติ
- ต่อไปเป็นวาระที่ 3 ขั้นลงมติขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ลงมติ ว่าจะให้ตรา
เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2556 หรือไม่
โดยการยกมือ
- มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556
เรื่องขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน
4.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุนในการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่ออุดหนุนให้สํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 36 ตามโครงการหนึ่ ง ใจ ติ ว ให้ น้ อ ง
แนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด
เชียงราย เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2555
/นายประเสริฐ .....

-7นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- ขอให้ปลัดเทศบาลฯเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
(ปลัดทศบาลฯ)

- เดิม โครงการหนึ่งใจ ติวให้น้อง แนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในจั ง หวั ด เชี ย งราย เพื่ อ ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 เทศบาลฯได้ ตั้ ง งบประมาณไว้ ใ นสํ า นั ก
ปลัดเทศบาล หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ งบประมาณตั้งไว้ 15,000.-บาท
ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมาการดําเนินการตามโครงการดังกล่าวเทศบาลฯจะเป็น
ผู้ดําเนิน การเอง แต่ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้มีหนังสือขอรับ การสนับ สนุ น
งบประมาณจากจั งหวั ดเชี ยงราย ที่ ศธ 04266/6217 ลงวัน ที่ 26 ธัน วาคม
2554 เรื่ อ ง โครงการ“หนึ่ ง ใจ....ติ ว ให้ น้ อ ง” ในทู ล กระหม่ อ มหญิ ง อุ บ ลรั ต น์
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน
กิ จ กรรมตามโครงการดั ง กล่ าว จากเทศบาลตํ า บล แห่ งละ 20,000.-บาท และ
องค์การบริหารส่วนตําบล แห่งละ 10,000.-บาท
- แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการกระจายอํานาจให้แก่
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่ น ระดับจังหวัดก่อนที่จ ะนํามาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี เทศบาลฯได้ทําหนังสือขอความเห็นชอบในการตั้งงบประมาณ หมวดเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ที่ ชร 53801/0441 ลงวันที่
28 มี น าคม 2555 ซึ่ ง ได้ รั บ ความเห็ น ชอบในการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการ
อํ า นวยการการกระจายอํ า นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ระดั บ จั ง หวั ด
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555
ข้อกฎหมาย
1. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ
26 การโอนงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546
ส่ว นที่ 5 การคลั งและทรัพย์ สิน ของเทศบาล มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงิ นตาม
มาตรา 67 (8) เทศบาลจะกระทําได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว
ข้อพิจารณา
เสนอสภาเทศบาลพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการจ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น ในการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดังนี้
/กองการศึกษา.....

-8กองการศึกษา
1. โอนเพิ่มตั้งเป็นรายการใหม่
กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดเงิน
อุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย โครงการหนึ่งใจ ติวให้น้อง แนะแนว
การศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงราย เพื่อ
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 งบประมาณ 15,000.- บาท
งบประมาณหลังโอนเพิ่ม 15,000.- บาท
โอนลด
กองการศึ กษา แผนงานการศึ กษา งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการหนึ่งใจ ติวให้น้อง แนะแนวทางการศึกษา
ต่อให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาต่อใน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ประจํ า ปี ง บประมาณ 2555 เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์
ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม งบประมาณตั้งไว้ 15,000.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอนลด 15,000.-บาท ขอโอนลดทั้งหมด 15,000.- บาท
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะอภิปรายเกี่ยวกับการการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การจ่ายเงินอุดหนุนในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ขอเชิญครับ
- ไม่มี

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- ขอความเห็นจากมติที่ประชุมสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงิน
อุดหนุนในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่ออุดหนุน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ตามโครงการ
หนึ่งใจ ติวให้น้อง แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในจั งหวั ดเชี ย งราย เพื่ อศึ กษาต่ อในระดั บ อุ ดมศึ กษา ประจํ า ปี การศึ กษา
2555

มติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุนใน
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่ออุดหนุนสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ตามโครงการหนึ่งใจ
ติวให้น้อง แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555
/ระเบียบวาระที่ 5.....

-9ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

นายทองคํา ยาปะโลหิต
(นายกเทศมนตรีฯ)

- โครงการถนนคนเดิน (กาดเวียงเชียงรุ้งงาม) ขอให้ช่วยกันเสนอแนวคิดในการ
ปรับเปลี่ยนปรับปรุงเพื่อให้ดีขึ้นกว่าเดิม

นายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)

- ชาวนาที่ปลูกข้าวบริเวณใกล้สระหนองบัว แจ้งมาว่ามักเกิดปัญหาน้ําท่วม
การระบายของน้ําไม่ดี ดินถล่มบ่อยครั้ง ขอให้ช่วยหาแนวทางแก้ไขด้วย

นายทองคํา ยาปะโลหิต
(นายกเทศมนตรีฯ)

- ขอขอบคุณ นายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ที่ให้ข้อมูล จะมอบให้เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ เข้าไปสํารวจหาสาเหตุอีกครั้ง เพื่อจะได้
นํามาแก้ไขต่อไป
- บ้านแม่เผื่อ หมู่ที่ 4 ตําบลดงมหาวัน เกิดปัญหาน้ําท่วมนาข้าวบ่อย ได้ออกไป
สํารวจหาสาเหตุน่าจะมาจากเสาฝายถี่เกินไปทําให้น้ําระบายออกไม่ทัน ควรจะตัด
เสาออกเพื่อให้น้ําได้ระบาย

นายแสวง แสงเดือน
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)

- ขอขอบคุณครับที่หาแนวทางในการแก้ปัญหาให้ กระผมจะได้นําเรียน
ในที่ประชุมของหมู่บ้านเพื่อขอความเห็นของชาวบ้านอีกครั้ง
- สาเหตุอีกอย่างหนึ่งคือตอนหน้าแล้งมักมีเศษไม้และใบไม้ ตกอยู่เป็นจํานวนมาก
โดยไม่มีการเก็บออก เวลาน้ําท่วมก็จะพัดเศษไม้และใบไม้ไปติดที่ฝาย

นางรวีวรรณ นันต๊ะรัตน์
(ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ)

- เศษไม้และใบไม้ที่อยู่ในน้ําทําไมชาวบ้านไม่ยอมให้เก็บออก ซึ่งรู้อยู่ว่ามันทําให้น้ํา
ระบายออกไม่ได้

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
(ปลัดเทศบาลฯ)

- ควรตรวจสอบก่อนว่าฝายน้ําอยู่ในเขตเทศบาลฯหรือนอกเขตเทศบาลฯ และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน่วยงานใด

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- ถ้าฝายน้ําอยู่นอกเขตควรจะดําเนินการแก้ไขอย่างไร

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
(ปลัดเทศบาลฯ)

- ต้องตรวจสอบว่าเป็นของหน่วยงานไหนที่สร้างจากนั้นก็ทําหนังสือแจ้งให้มาแก้ไข

นายทองคํา ยาปะโลหิต
(นายกเทศมนตรีฯ)

- ต้นก้ามปูหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ใบไม้เริ่มร่วง ชาวบ้านหมู่ที่ 4 ตําบลดงมหาวัน
แจ้งขอให้ทางเทศบาลฯดําเนินการตัด
- นายสาม มณีจันทร์สุข ได้แจ้งขอเช่าสนามหญ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็น
สถานที่เลี้ยงวัว ให้นายแสวง แสงเดือน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่าช่วยไป
แจ้งให้ทราบด้วยว่าไม่สามารถให้เช่าได้เนื่องจากเป็นสถานที่ราชการและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ มีเด็กอยู่อาจได้รับอันตรายจากสัตว์ได้
/นางบัวเรียว....

- 10 นางบัวเรียว คําแดงใส
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)

- เงินเดือนภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯทําไมถึงได้ช้า

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
(ปลัดเทศบาลฯ)

- การจ้างเหมาบริการทําความสะอาดและดูแลรักษาสถานที่ราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
เป็นการจ้างเหมาบริการ ซึ่งการจ้างเหมาบริการ มีสัญญาจ้าง 1 ปี และมีการจ่าย
ค่าจ้างเหมาเป็นรายเดือนหลังจากคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจงานเสร็จของ
เดื อ นที่ ผ่ า นมาก่ อ น สํ า หรั บ ข้ า ราชการและลู ก จ้ า งมี ห นั ง สื อ สั่ ง การจาก
กระทรวงมหาดไทยให้จ่ายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายของเดือนสามวันทํา
การ สําหรับกรณีที่ต้องเบิกเงินจากธนาคารให้จ่ายในวันทําการก่อนวันสุดท้ายของ
ธนาคารสามวันทําการในเดือนนั้น

นายสมศักดิ์ อินทรพานิช
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)

- การซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อควรจะมีการแก้ไขปรับปรุง
- โคมไฟที่ถนนคนเดิน (กาดเวียงเชียงรุ้งงาม) ที่หล่นตกควรจะเก็บมาไว้ด้วย
เพราะมันยังใช้งานได้อยู่

นายบุญส่ง ต๊ะวิโล
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6)

- เสียงตามสายหมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งก่อ เสียงตามสายไม่ค่อยดัง ขอให้ทางเทศบาลฯ
เข้าไปช่วยซ่อมด้วย

นายสุคํา มณีจันสุข
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)

ควรจะให้ผู้รับมอบเป็นผู้รับผิดชอบ เพราะทางเทศบาลฯ เป็นผู้ที่สนับสนุน
ให้แล้ว ควรจะดูแลรักษาด้วย

นางบัวเรียว คําแดงใส
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)

- ชาวบ้านแจ้งขอให้ทางเทศบาลไปช่วยตัดหญ้าบริเวณรั้วโรงเรียนอนุบาลเวียง
เชียงรุ้งด้วย

นางสังวรณ์ ปัญโญ
(หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล)

- ทางงานป้องกันฯได้จัดทําแผนออกตัดหญ้าแล้ว และอีกส่วนหนึ่งอยากให้ชาวบ้าน
ให้ความร่วมมือช่วยกันด้วย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
(ปลัดเทศบาลฯ)

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลได้ปรับเพิ่มในอัตราที่ค่อนข้างสูงขึ้นในด้าน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร ซึ่งอาจส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีแนวโน้มที่
จะมี ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นบุ ค ลากรเกิ น กว่ า ร้ อ ยละ 40 ของงบประมาณประจํ า ปี
ตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ประกอบกั บ ก.ท.และ ก.อบต.ได้ เ คยกํ า หนดแนวทางการปรั บ ลดค่ าใช้ จ่ ายด้ า น
บุคลากรไว้แล้ ว ดังนั้ น เพื่อให้เป็นไปตามนัย มาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ระเบีย บ
บริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ.2542 และสอดคล้ องกับ สถานการณ์ปั จจุ บั น
จึงกําหนดแนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ฯ ดังนี้
/1. องค์กรปกครอง…..

- 11 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดมีแนวโน้มที่จะมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกิน
กว่ าที่ กํ าหนดตามมตรา 35 แห่ ง พ.ร.บ.ระเบี ยบบริ หารงานบุ คคลส่ วนท้ องถิ่ น พ.ศ.2542
ให้ปรับลดค่าใช้จ่ายโดยในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี ให้พิจารณาลด
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดไว้ โดยในการปรับลดค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร ดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
(1) ปรับลดพนักงานจ้าง โดยเมื่อหมดอายุสัญญาจ้างและไม่มี
ความจําเป็นแล้ว ให้พิจารณาจ้างเหมาบริการตาม (2)
(2) การจ้างเหมาบริการในกิจการบางประเภท เช่น การรักษา
ความสะอาดสถานที่ การเก็บขยะมูลฝอย เป็นต้น
(3) ให้พิจารณาให้ออกจากราชการโดยสมัครใจ ตามโครงการ
เกษียณอายุก่อนกําหนดของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
2. สําหรับมาตรการในการกํากับดูแลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
กําหนดให้ดําเนินการ ดังนี้
(1) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอแล้วแต่กรณี กํากับดูแล
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในการพิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค่าใช้จ่าย
ด้ า นบุ ค ลากรเกิ น กว่ า ที่ ก ฎหมายกํ า หนด ให้ แ จ้ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ดําเนินการตามแนวทางข้อ 1.
(2) ให้ ก.จ.จ.,ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด กํากับดูแล องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ น และแผนอั ตรากํ าลั ง พนั กงานจ้ าง 4 ปี โดยหากองค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นที่มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดแล้ว ไม่สามารถสรรหา
บุ คคลซึ่ งรวมถึ งข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ องถิ่ น และพนั กงานจ้ าง มาดํ ารง
ตําแหน่ งที่ว่ างที่ กําหนดขึ้ น ตามแผนอัตราดั งกล่ าวได้ โดยเมื่ อพ้ น จากตําแหน่ งให้
พิจารณายุบเลิกตําแหน่ง หรือดําเนินตามแนวทางข้อ 1.
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

- ไม่มี สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอปิดการประชุมสภาเทศบาล

เลิกประชุมสภาเทศบาลฯ เวลา 11.15 น.
(ลงชื่อ) เลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์ ผู้บันทึกการประชุมสภาเทศบาล
(นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์)
เลขานุการสภาเทศบาล
/คณะกรรมการตรวจ…..
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมนี้แล้ว
เมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ) ประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประเสริฐ นันต๊ะรัตน์)
ประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า

สิทธิศักดิ์
สุขเกษม ประธานกรรมการ
(นายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม)

(ลงชื่อ)

สุคํา มณีจันสุข กรรมการ
(นายสุคํา มณีจันสุข)

(ลงชื่อ)

สมบัติ มั่นกุง กรรมการ
(นายสมบัติ มั่นกุง)

