-สําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
----------------------------------------------------------------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

ตําแหน่ง ปลัดเทศบาลตําบลบ้านเหล่า

เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ฯ
๑. จ.ส.ต.พนมวรรณ วรรณภาดา

ตําแหน่ง ผู้บังคับหมู่งาน ฯ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายทองคํา ยาปะโลหิต
๒. นายอํานวย เหล่ามะโฮง
๓. นายชัยพัชร์ ทิพย์โยธิน
๔. นางรวีวรรณ นันต๊ะรัตน์
๕. ร.ต.เมืองอินทร์ มณีจันสุข
๖. นางสังวรณ์ ปัญโญ
๗. นายธนโชติ ธรรมจักร
๘. นางบุหลัน ประมูล
๙. พ.จ.อ.อัฐพงษ์ อําไพพิศ
๑๐. นายธนบรรณ นัยติ๊บ

ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหล่า
ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหล่า
ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหล่า
ตําแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหล่า
ตําแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหล่า
ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ตําแหน่ง หัวหน้ากองช่าง
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
ตําแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ม.๔ ต.ดงมหาวัน
/ ๑๑.นางกันนิกา

-๒๑๑. นางกันนิกา
๑๒. นายศราวุฒิ

เมืองมูล
ทรายใจ

ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่าสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔
– เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจดูสําเนา
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล ฯ ทุก ๆ หน้า มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะ
เสนอให้แก้ไขถ้อยคําหรือเพิ่มเติมถ้อยคําหรือไม่
- ขอแก้ไขข้อความในบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า สมัย
สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ คือ
-แก้ไขหน้า ๑๗ บรรทัดที่ ๑๖ ข้อความเดิม คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า เปลี่ยนเป็น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

- แก้ไขหน้า ๒๐ บรรทัดที่ ๑๐ และ ๒๑ ข้อความเดิม โครงการขุดลอกลําน้ําแม่เผื่อ
บ้านแม่เผื่อ หมู่ ๔ ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เปลี่ยนเป็น โครงการขุด
ลอกลําน้ําห้วยกั้ง หมู่ ๑๑ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
- ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่าสมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๕
- ให้นายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหล่าชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๕ ต่อสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า

นายทองคํา ยาปะโลหิต
(นายกเทศมนตรีฯ)

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๕ มอบหมายให้ปลัดเทศบาล
เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
(ปลัดเทศบาลฯ)

- การโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๕ มีรายละเอียด ดังนี้
เนื่องจากเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ได้ดําเนินการสํารวจถนนภายในเขตเทศบาล
ตําบลบ้านเหล่า พบว่า มีถนนชํารุดเสียหาย และได้นํารถบรรทุกน้ําและรถดับเพลิง
/ไปตรวจสภาพ

ระเบียบวาระที่ ๓

-๓-

ไปตรวจสภาพ เกิดการชํารุดเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ ต้องรีบดําเนินการโดย
เร่งด่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตถนนสายบ้านเหล่า หมู่ ๖ ตําบลทุ่งก่อ ถึง สะพาน
บ้านแม่เผื่อ หมู่ ๔ ตําบลดงมหาวัน พร้อมงานวางท่อระบายน้ํา ๑ จุด
งานซ่อมผิวจราจรถนนคอนกรีต
งานรื้อถอนผิวคอนกรีตเดิม
๒๙.๐๐
ตร.ม
งานบดทับรองพื้นและทรายรองพื้น
๒๙.๐๐
ตร.ม
งานคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทาง
๒๙.๐๐
ตร.ม
งานซ่อมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์
บริเวณสะพานหัวบ้านแม่เผื่อ
๑๕๐.๐๐
ตร.ม
งานยางแอสฟัลท์ติก (ท่อเหลียมข้างร้านก๋วยเตี๋ยว)
๙๖.๐๐
ตร.ม
งานวางท่อระบายน้ํา
งานวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐ ม.
๑๕.๐๐
ตร.ม
งานรื้อถนนคอนกรีต
๑.๐๘
ตร.ม
งานเทคอนกรีตถนน (ผสมเท)
๑.๐๘
ตร.ม
โครงการ ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๔ , ๖ , ๑๑ , ๑๒ ต.ทุ่งก่อ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๓.๕๐ ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๔ , ๖ , ๑๑ , ๑๒ ต.ทุ่งก่อ
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
หมู่ ๔ ทุ่งก่อ
งานยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (หน้าวัดทุ่งก่อ)
๖๖.๐๐
ตร.ม
หมู่ ๖ ต.ทุ่งก่อ
งานยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สะพานวัดศรีดอยเรือง)
๑๐๐.๐๐
ตร.ม
งานยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ข้างร้านสินธานี)
๓๐.๐๐
ตร.ม
งานยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ข้างร้านตัดผม)
๖.๐๐
ตร.ม
หมู่ ๑๑ ต.ทุ่งก่อ
งานยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สะพานฝายหนองบัว)
๓๔.๐๐
ตร.ม
งานยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (หน้าบานนายศรี จะมณี) ๑๒.๐๐
ตร.ม
หมู่ ๑๒ ต.ทุ่งก่อ
งานยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ท่อเหลียมหน้าโรงรียน วรค.) ๔๘.๐๐
ตร.ม
งานยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (หน้าบ้านดาบสวย)
๑๕.๐๐
ตร.ม
 ก       
-ซ่อมแซม รถบรรทุกน้ํา หมายเลขทะเบียน บบ.๕๘๑๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๔๗-๐๐๐๒
-ช่อมแซม รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผ.๑๘๖๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๓๕-๐๐๐๑
/ดังนั้นจึงจําเป็นต้อง

-๔-

ดังนั้นจึงจําเป็นต้องโอนงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอที่จะดําเนินงานและ
เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ราชการและสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห มวดรายจ่ า ยของการ
ดํ า เนิ น งาน จึ ง ต้ อ งมี ก ารโ อนเพิ่ ม โอนลด มาตั้ ง จ่ า ยได้ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ ดังนี้
๑. กองช่าง
โอนเพิ่ม
-กองช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนหินคลุก ดินลูกรัง ถนน
คอนกรีตหรือถนนลาดยางในเขตเทศบาล ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
งบประมาณคงเหลือ ๕๐๐.-บาท โอนเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณหลังโอน
เพิ่ม ๒๐๐,๕๐๐.-บาท
โอนลด
-สํานักปลัดเทศบาล รายจ่ายงบกลาง แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภท
เบี้ ย ยั ง ชี พ คนชรา เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ยั ง ชี พ คนชรา งบประมาณตั้ ง ไว้
๒,๐๑๖,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด ๑,๙๗๖,๐๐๐.-บาท ขอ
โอนลด ๒๐๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๑,๗๗๖,๐๐๐.-บาท
๒. สํานักปลัดเทศบาล
-สํานักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย
เพื่อบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกิน ๕,๐๐๐.-บาท) เพื่อจ่ายเป็นค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น
คอมพิวเตอร์
เครื่องถ่ายเอกสาร
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถยนต์ดับเพลิง ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.-บาท
งบประมาณคงเหลือ ๑๑,๔๖๔.๘๐ บาท โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณ
หลังโอนเพิ่ม ๑๑๑,๔๖๔.๘๐ บาท
โอนลด
-สํ า นั กปลั ด เทศบาล แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารทั่ ว ไป หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล เทศบาลตําบลบ้านเหล่า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเลือกตั้ง
/ผู้บริหารและสมาชิกสภา

-๕-

นายสมศักดิ์ อินทรพานิช
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)
นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
(ปลัดเทศบาลฯ)

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่ า ตอบแทน ฯลฯ งบประมาณตั้ ง ไว้ ๕๕๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอนลด ๒๑๕,๖๘๐.๕๐บาท ขอโอนลด ๑๐๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนลด ๑๑๕,๖๘๐.๕๐ บาท
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗
การโอนงบประมาณรายจ่ า ยในหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ที่ ทํ า ให้
ลั กษณะ ปริ มาณ คุ ณ ภาพเปลี่ ย น หรื อโอนไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ให้ เ ป็ น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขอให้สภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า พิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตาม
ระเบียบต่อไป
– กรณีโอนงบประมาณประเภทเบี้ยยังชีพคนชรา มาใช้ในการซ่อมแซมถนน
จะมีผลอย่างไร
– ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รัฐบาลได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณประเภท
เบี้ยยังชีพคนชรา ให้เป็นเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จึงได้รับจัดสรร
งบประมาณเพียงพอ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจแบ่งออกเป็น ๓ งวด งวดที่ ๑
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๕๓ – มีนาคม ๒๕๕๔ ได้รับเรียบร้อยแล้ว งวดที่ ๒
ประจําเดือน เมษายน – สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้รับเรียบร้อยแล้ว งวดที่ ๓ ประจําเดือน
กันยายน ๒๕๕๔ ยังไม่ได้รับ จึงทําให้มีงบประมาณเพียงพอในการจ่ายเบี้ยยังชีพไป
จนถึงเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔ แต่ปัจจุบันได้รับการอุดหนุนงบประมาณเฉพาะกิจเบี้ย
ยังชีพคนชรา เกินมา ๑๐๐ กว่าราย แต่จะจ่ายตามจริงที่เหลือจะส่งคืน การ
ประมาณการรายรับ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ไว้ จํานวน๒๙,๖๑๘,๔๐๐ บาท
เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป ๑๖,๑๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินรายได้ ๑๓,๔๖๘,๔๐๐ บาท เงิน
อุดหนุนทั่วไปได้รับแล้วจํานวน ๒ งวด แต่ยังขาดจากที่ประมาณการไว้ประมาณ
๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท เงินรายได้ยังขาดจากที่ประมาณการไว้ ๕ ล้านบาท
– ใครมีข้อสงสัยอะไรจะซักถามอีกหรือไม่

ที่ประชุม

-ไม่มี

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

– ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่าเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๕
/ที่ประชุม

-๖-

ที่ประชุม

-มีมติเป็นเอกฉันท์ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๕ ตามที่เสนอ

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

๓.๒ การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๔
- ให้นายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหล่าชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔

นายทองคํา ยาปะโลหิต
(นายกเทศมนตรีฯ)

- การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔
มอบหมายให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
(ปลัดเทศบาลฯ)

- การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔
มีรายละเอียด ตามที่เทศบาลตําบลบ้านเหล่า ได้จัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ๒๕๕๔ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ในการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพิจาณาเห็นชอบแล้ว และ
เทศบาลได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ไปแล้วนั้น และเทศบาลตําบล
บ้านเหล่าได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามประกาศเทศบาล
ตําบลบ้านเหล่า เรื่อง การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๐ เดือนธันวาคม
พ.ศ.๒๕๕๓ รายละเอียดดังนี้
โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ หน้า ๔๘
รายการที่ ๑.๑.๓ เครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น ราคาตามท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากมี
ความจําเป็นใช้ในงานราชการเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑) (แผนพัฒนาสามปี
ประจําปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ หน้า ๙๕ ลําดับที่ ๘) ไม่ได้กําหนดรายการ/ขนาด
ครุภัณฑ์ไว้
จึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็น ๑.๑.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๒ เครื่อง ตั้งไว้ ๘๘,๐๐๐.บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เนื่องจากมีความจําเป็นใช้ในงานราชการเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ หน้า ๙๕ ลําดับที่ ๘) นั้น
/เทศบาลตําบลบ้านเหล่า

-๗-

เทศบาลตําบลบ้านเหล่า
มีความประสงค์แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ มี
ความเหมาะสมกับการใช้งาน รายละเอียดดังนี้
จาก ๑.๑.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
๓๖,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๒ เครื่อง ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากมีความจําเป็น
ใช้ในงานราชการเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป) (๐๐๑๑๐) งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑) (แผนพัฒนาสามปี
ประจําปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ หน้า ๙๕ ลําดับที่ ๘) แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔
เป็น ๑.๑.๓ ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จํานวน ๓ เครื่อง ตั้งไว้
๑๐๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน มีระบบ
ฟอกอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๑ เครื่อง ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ราคาต่อหน่วย ๒๙,๕๐๐.-บาท และขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๒
เครื่อง ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาต่อหน่วย ๓๕,๕๐๐.-บาท เนื่องจากมี
ความจําเป็นใช้ในงานราชการเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑) (แผนพัฒนา
สามปี ประจําปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ หน้า ๙๕ ลําดับที่ ๘)
สาเหตุที่ขอแก้ไขแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
๒๕๕๔ จากเดิมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
๓๖,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๒ เครื่อง ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท แต่เนื่องจากราคาใน
ท้องตลาดมีราคาสูงกว่าจึงไม่สามารถติดตั้งได้ จึงจะทําการย้ายเครื่องปรับอากาศ
ขนาดใหญ่ ชนิดแขวน ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู ที่ติดตั้ง ห้องข้อมูลข่าวสาร และ ห้อง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมซึ่งใหญ่เกินความจําเป็นของขนาดห้องทํางานไปติดตั้ง
ณ ห้องประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านเหล่า แล้วทําการซื้อเครื่องปรับอากาศที่มี
ขนาดพอดีมาติดตั้งในห้องดังกล่าวแทน และเครื่องใหม่อีก ๑ เครื่องก็ติดตั้ง ณ ห้อง
ประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ
๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายใน
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
/ขอให้สภาเทศบาล

-๘-

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ขอให้สภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบต่อไป
– ใครมีข้อสงสัยอะไรจะซักถามอีกหรือไม่

ที่ประชุม

-ไม่มี

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

– ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่าเรื่องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔

ที่ประชุม

-มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องอื่น ๆ
นายสมศักดิ์ อินทรพานิช
- เรื่องการจัดเก็บค่าบริการน้ําประปาในอัตราก้าวหน้า จะมีการพิจารณาใหม่หรือไม่
(สมาชิกสภาเทศบาล ฯ)
เพราะว่ามีผลกระทบกับผู้ใช้น้ําประปาจํานวนหลายราย
นายทองคํา ยาปะโลหิต)
(นายกเทศมนตรี )

- ให้พิจารณาผลการดําเนินการประปาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๕๒ ถึง พ.ศ.๒๕๕๔ โดยมีตัวอย่างรายรับรายจ่ายดังนี้
เดือน ตุลาคม ๒๕๕๒
รายรับ ๖๐,๖๑๙ บาท
รายจ่าย ๓๒,๑๐๐ บาท
เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๒
รายรับ ๖๔,๐๒๓ บาท
รายจ่าย ๑๐๐,๘๖๓.๒๒ บาท
เดือน ธันวาคม ๒๕๕๒
รายรับ ๖๑,๗๑๗ บาท
รายจ่าย ๑๙๕,๒๕๗.๔๘ บาท
เดือน มกราคม ๒๕๕๓
รายรับ ๖๕,๙๒๓ บาท
รายจ่าย ๙๔,๕๔๕.๐๗ บาท
เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
รายรับ ๕๘,๖๓๘ บาท
รายจ่าย ๗๙,๔๔๕.๙๑ บาท
เดือน มกราคม ๒๕๕๔
รายรับ ๖๕,๓๗๑ บาท
รายจ่าย ๖๖,๐๗๒.๕๐ บาท
เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
รายรับ ๕๒,๔๙๐ บาท
รายจ่าย ๘๖,๗๗๖.๘๘ บาท
จะเห็นได้ว่าเทศบาลตําบลบ้านเหล่าจะต้องรับภาระเนื่องจากรายรับไม่เพียงพอต่อ
/รายจ่า

-๙-

รายจ่าย การจัดเก็บค่าบริการในอัตราก้าวหน้าจะเห็นได้ว่าเทศบาลรับภาระค่าใช้จ่าย
น้อยลงจากเดิมจึงเห็นสมควรเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใช้น้ําช่วงการใช้น้ําใน
อัตราก้าวหน้าดังนี้

นายสุคํา มณีจันสุข
(สมาชิกสภาเทศบาล ฯ)

ช่วงการใช้น้ํา
(ลบ.ม./เดือน)

๑. ที่อยู่อาศัย

๑-๒๐
๒๑-๔๐
๔๑-๖๐
๖๑-๘๐
๘๑-๑๐๐
๑๐๑ ขึ้นไป

๕.๐๐ไม่ต่ํากว่า ๒๐ บาท
๖.๐๐
๗.๐๐
๘.๐๐
๙.๐๐
๑๐.๐๐

ประเภทผู้ใช้น้ํา (บาท/ลบ.ม.)
๒. ราชการ ธุรกิจขนาดเล็ก ๓. รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจและ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่
๖.๐๐ไม่ต่ํากว่า ๒๐ บาท
๘.๐๐ไม่ต่ํากว่า ๒๐ บาท
๗.๐๐
๙.๐๐
๘.๐๐
๑๐.๐๐
๙.๐๐
๑๑.๐๐
๑๒.๐๐
๑๐.๐๐
๑๓.๐๐
๑๑.๐๐

เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลต่อไป
- ขอสําเนาผลการดําเนินกิจการประปาของเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
เพื่อจะได้ชี้แจงในที่ประชุมหมู่บ้านเพื่อทําความเข้าใจกับประชาชนต่อไป

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

-เทศบัญญัติน้ําประปาสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้หรือไม่

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
(ปลัดเทศบาลฯ)

-สามารถทําได้ โดยการเสนอต่อสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
พิจารณาแล้วเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้ความเห็นชอบแล้วจึงจะ
ประกาศใช้เทศบัญญัติน้ําประปา ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
– การจัดเก็บอัตราค่าบริการจะเก็บแบบเดียวกันได้หรือไม่ หากใช้น้ํามาก
ก็จะเสียค่าบริการในอัตราที่สูงขึ้น

นายทองคํา ยาปะโลหิต
(นายกเทศมนตรี)
นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
(ปลัดเทศบาลฯ)

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

จะต้องแยกตามประเภทผู้ใช้น้ํา เพราะการใช้น้ําประปาไปประกอบธุรกิจเป็นการหาผล
กําไรและใช้น้ําในปริมาณที่มาก หากไม่มีการแยกจะกระทบต่อครัวเรือน
จุดประสงค์ที่มีการจัดเก็บในอัตราก้าวหน้าเพื่อให้ประชาชนมีการประหยัดน้ําประปา
และไม่ให้นําน้ําประปาไปประกอบธุรกิจหาผลกําไร
– กรณีแยกประเภทผู้ใช้น้ํามีหลักเกณฑ์อย่างไร
–

/นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์

-๑๐-

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
(ปลัดเทศบาลฯ)

การจัดประเภทผู้ใช้น้ํา ของเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ผู้ใช้น้ําประเภท ที่ ๑: ที่อยู่อาศัยและอื่นๆ
๑.ที่อยู่อาศัย สถานที่สําหรับพักอาศัยและไม่ใช่สถานที่ประกอบธุรกิจ
บ้านพักเอกชน อาคารบ้านพัก เพื่อการพักอาศัย บ้านพักราชการ อาคาร
บ้านพัก แฟลตของข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาคารแถว หรืออาคารชุดเพื่อ
การพักอาศัยในกรณีแยกมาตรน้ําแต่ละห้องได้แก่ เรือนแถวไม้และเรือนแถวคอนกรีต
ทาวน์เฮาส์ แฟลต อพาร์ทเมนท์ หอพัก คอนโดมิเนี่ยม เป็นต้น
๒. ศาสนสถาน และกิจการสาธารณกุศล
สถานที่ ที่ใช้ประกอบศาสนกิจ ทุกศาสนาและกิจการที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการ
แสวงหากําไร วัด รวมทั้งโบสถ์ สุเหร่า ศาลเจ้า และโรงเจ สํานักสงฆ์ สํานักวิปัสสนา
สุสาน ฌาปนสถาน มูลนิธิเพื่อการกุศล กิจการสาธารณกุศล เช่นสถานรับเลี้ยงเด็ก
กําพร้า ศาสนสถานและกิจการสาธารณกุศลอื่นๆ
๓. ธุรกิจและการค้า
ธุรกิจที่ผู้ประกอบการไม่ต้องการจดทะเบียนตามกฎหมายได้แก่ ธุรกิจหรือร้านค้า
เล็กๆน้อยๆ เช่นหาบเร่ แผงลอย รถเข็น เป็นต้น
–

ผู้ใช้น้ําประเภท ที่ ๒ : ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก
๑. ส่วนราชการ
สถานที่สําหรับทําการของรัฐบาล หน่วยงานบริหาร ส่วนท้องถิ่น และนิติบุคคลที่รัฐ
เป็นเจ้าของสถานที่ราชการ, ที่ทําการเทศบาล, ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล, ที่
ทําการองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ส่วนราชการอื่นๆ, สถานกงสุล องค์การระหว่าง
ประเทศ
๒. สถานพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
โรงพยาบาล, สถานีอนามัย, ศูนย์สาธารณสุข, สถานพักฟื้นคนชรา, สถานรับเลี้ยงเด็ก
, สถานพยาบาล และสถานบริการสาธารณสุขอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น
๓. สถานศึกษาของรัฐ
โรงเรียน, วิทยาลัย รวมทั้งวิทยาลัยสงฆ์, มหาวิทยาลัย, สถานศึกษาอื่นๆ
นอกเหนือจากข้างต้น
๔. ธุรกิจและการค้าขนาดเล็ก
• สถานที่ประกอบธุรกิจการค้า สํานักงาน บริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการต่างๆ ซึ่ง
ผู้ประกอบการได้รับการยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ร้านค้า บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านซักรีด และสํานักงานธุรกิจต่างๆ ได้รับการยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งสํานักงานทนายความ สํานักงานตรวจสอบบัญชี สํานักงาน
ธุรกิจการขนส่ง
/สถานเสริมความงาม

-๑๑-

สถานเสริมความงาม : ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ คอฟฟี่ช็อพ : ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตลาด ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า สหกรณ์ : ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
อุตสาหกรรมในครัวเรือน : ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่นหัตถกรรมพื้นบ้าน ทอ
ผ้า ทําเครื่องปั้นดินเผา โรงสีข้าว
• มูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์ในการหากําไร : มูลนิธิเพื่อการกุศล
• โรงพยาบาลเอกชน คลินิก โพลีคลินิก สถานศึกษาเอกชน ธุรกิจและการค้าอื่นๆ
ขนาดเล็ก
• แฟลต อพาร์ทเมนท์ หอพัก คอนโดมิเนี่ยม: กรณีมาตรน้ํารวม

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ผู้ใช้น้ําประเภท ที่ ๓: รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่
๑.สถานที่ทําการของรัฐวิสาหกิจ รวมธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
๒.อุตสาหกรรม
สถานประกอบการอุตสาหกรรม ที่ได้รับใบอนุญาต จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
และ/หรือ ได้รับการส่ง เสริมการลงทุนจาก BOI
โรงน้ําแข็ง
อุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์, พลาสติก
อุตสาหกรรมผลิตอาหาร เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยว ขนม รวมทั้งอาหารสัตว์
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับไม้ เช่นโรงเลือ่ ย โรงงานทําเฟอร์นิเจอร์ โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ
อุตสาหกรรมคอนกรีต กระเบื้อง อิฐ
อุตสาหกรรมการเกษตร เช่น ไซโล โรงงานแป้งมันสําปะหลัง ฯลฯ
อุตสาหกรรมน้ําบรรจุขวด
อุตสาหกรรมทําเครื่องดื่ม เช่นน้ําอัดลม น้ําหวาน สุรา เบียร์
อุตสาหกรรมห้องเย็น เช่น อาหารแช่แข็ง ฯลฯ
อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง เช่นอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ฯลฯ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและสิ่งประดิษฐ์ เช่นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า ดอกไม้
ประดิษฐ์ ฯลฯ
อุตสาหกรรมฟอกหนัง
อุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งสัตว์ปีกและสัตว์น้ํา ฯลฯ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการพิมพ์ เช่น โรงพิมพ์ ทําแฟ้มเอกสาร ฯลฯ
/เขต-นิคมอุตสาหกรรมรวม

-๑๒-

นายทองคํา ยาปะโลหิต
(นายกเทศมนตรีฯ)
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

• เขต-นิคมอุตสาหกรรมรวม ได้แก่น้ําจําหน่ายที่ขายผ่านมาตรรวมให้แก่ เขตนิคม
อุตสาหกรรม, นิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงานระหว่างภาคเอกชน และ เขต
อุตสาหกรรมของเอกชน
• อุตสาหกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น
๓.โรงแรมและสถานเริงรมย์
โรงแรมของทั้งเอกชนและของรัฐ บังกะโล โมเต็ล เกสท์เฮาส์ ที่พักนักท่องเที่ยว
ถานบริการเริงรมย์ อาบอบนวด สถานบริการโรงน้ําชา บาร์ ไนต์คลับ ดิสโกเธค
ลานสะเกต โบว์ลิ่ง โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ สนามม้า สนามมวย บ่อนการพนัน โรง
บิลเลียด สมาคม สโมสร สระว่ายน้ํา สนามเทนนิส สนามกอล์ฟ สถานบริหารร่างกาย
๔.ธุรกิจและการค้าขนาดใหญ่
• สถานที่ประกอบธุรกิจ การค้า สํานักงาน บริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการต่างๆ ที่
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (๐% ๑% ๗%) และที่จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
• ร้านค้า บริษัท ห้างหุ้นส่วน สํานักงานธุรกิจต่างๆ และสถานซักรีด : จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
• สถานเสริมความงาม : จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่นร้านเสริมสวย ร้านตัดผม
• ร้านอาหาร ร้านกาแฟ คอฟฟี่ช็อฟ : จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ภัตตาคาร ตลาด ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า สหกรณ์ : จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• อุตสาหกรรมในครัวเรือน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น หัตถกรรมพื้นบ้าน ทอผ้า
ทําเครื่องปั้นดินเผา
• ธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจประกันภัย
• โรงรับจํานํา และการขายอสังหาริมทรัพย์ จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
• อาคารชุดเพื่อประกอบธุรกิจ ได้แก่สํานักงานให้เช่าเพื่อประกอบธุรกิจ
• ปั๊มน้ํามัน อู่ซ่อมรถ
• ธุรกิจและการค้าขนาดใหญ่อื่นๆนอกเหนือจากข้างต้น อื่นๆ รวมทั้งการขอใช้น้ํา
ชั่วคราว
- การสํารวจการใช้น้ําประปาไปประกอบธุรกิจมีการใช้น้ํามาก
ขนาดไหน หากการจัดเก็บในอัตราก้าวหน้าหากมีรายรับเพิ่มขึ้นจนสมดุลกับรายจ่าย
จะเป็นการลดภาระของเทศบาล แต่เนื่องจากยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ
- กรณีร้านอาหารเป็นประเภทธุรกิจขนาดเล็ก ปั้มน้ํามันเป็นประเภทอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่

/นายบุญทา มั่นกุง

-๑๓-

นายบุญทา มั่นกุง
(สมาชิกสภาเทศบาล ฯ)

นายชัยพัชร์ ทิพย์โยธิน
(รองนายกเทศมนตรี)
นายสมศักดิ์ อินทรพานิช
(สมาชิกสภาเทศบาล ฯ)
นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
(ปลัดเทศบาลฯ)

-การจัดเก็บแบบอัตราก้าวหน้าเห็นควรเก็บเป็นช่วง คือ ๑-๒๐ ลบ.ม
ละ ๕ บาท ช่วง ๒๑-๔๐ ลบ.ม ละ ๖ บาท ช่วง ๔๑-๖๐ ลบ.ม ละ ๗ บาท
๖๑-๘๐ ลบ.ม ละ ๘ บาท ๘๑-๑๐๐ ลบ.ม ละ๙ บาท ๑๐๐ขึ้นไป ลบ.ม ละ๑๐ บาท
โดยคิดอัตราแต่ละช่วงแล้วนํายอดแต่ละช่วงมารวมกัน
-หากไม่มีการควบคุมประชาชนจะไม่มีการประหยัดน้ําประปา

- จะยกเลิกประเภทของผู้ใช้บริการได้หรือไม่ โดยใช้อัตราการคิด
แบบเดียวกันหมดหากใช้น้ําปริมาณที่มากก็จะเสียค่าบริการมาก
จะให้เก็บค่าบริการแบบครัวเรือนแบบอัตราก้าวหน้าเหมือนกันหมดจะต้องทําร่างแก้ไข
เทศบัญญัติน้ําประปาก่อน แล้วเสนอตามขั้นตอน

–

นายทองคํา ยาปะโลหิต
(นายกเทศมนตรีฯ)

– อยากให้น้ําค่าบริการน้ําประปาไปเปรียบเทียบกับค่าบริการของท้องถิ่นอื่นได้หรือไม่

ร.ต.เมืองอินทร์ มณีจันสุข
(เลขานุการนายกเทศมนตรี)

– หากตัดสินใจเร็วเกินไปอาจมีผลกระทบมาทีหลัง เห็นควรน้ําข้อมูลรายรับรายจ่าย
และวิธีคิดค่าบริการน้ําประปาไปชี้แจงให้ประชาชนทําความเข้าใจก่อน

นายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม
(สมาชิกสภาเทศบาล ฯ)

– ในแต่ละปีเทศบาลจะต้องอุดหนุนกิจการประปาเทศบาลเป็นเงินจํานวนมาก
หากกิจการประปาของเทศบาลมีรายรับเพิ่มขึ้นจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนที่
อุดหนุนกิจการประปาเทศบาล และจะได้นําเงินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ
ต่อไป
- เห็นควรเก็บอัตราค่าบริการตามเทศบัญญัติน้ําประปาไปก่อนแล้วนําข้อมูลรายรับ
รายจ่ายและอัตราค่าบริการไปชี้แจงในที่ประชุมหมู่บ้าน

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
ร.ต.เมืองอินทร์ มณีจันสุข
(เลขานุการนายกเทศมนตรี)

– เห็นควรทดลองเก็บอัตราค่าบริการตามเทศบัญญัติไปอีก ๖ เดือน

นางบัวเรียว คําแดงใส
(สมาชิกสภาเทศบาล ฯ)

- ผู้ที่เดือดร้อนไม่ใช่มีเพียงกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กประชาชนทั่วไปก็เดือดร้อนเหมือนกัน
หากอัตราค่าบริการยังแพงอยู่ผู้ใช้น้ําอาจจะไม่ยอมจ่ายค่าบริการได้ เห็นควรพิจารณา
คิดค่าบริการน้ําประปาในอัตราใหม่
– มีประชาชนบางกลุ่มอาจไม่รู้อัตราค่าบริการน้ําประปาตามเทศบัญญัติ
หากมีการประชาสัมพันธ์ประชาชนอาจจะประหยัดการใช้น้ําขึ้น

ร.ต.เมืองอินทร์ มณีจันสุข
(เลขานุการนายกเทศมนตรี)

/นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์

-๑๔-

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
(ปลัดเทศบาลฯ)

นายทองคํา ยาปะโลหิต
(นายกเทศมนตรีฯ)

ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วในช่วงการเลือกตั้ง และเทศบัญญัติได้ประกาศใช้เรียบร้อย
แล้วหากไม่ดําเนินการอาจเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ กรณีไม่จ่ายจะมีการ
ทวงถาม และหากยังไม่จ่ายอีกจะมีการดําเนินการขั้นต่อไป โดยการงดให้บริการ
ให้ทดลองใช้ค่าบริการตามเทศบัญญัติไปก่อน
-ให้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่านําอัตราค่าบริการและวิธีคิดตามเทศบัญญัติ
ไปชี้แจงให้ร้านค้า ผู้ใกล้ชิดและประชาชนในพื้นที่ทราบ

นางบุหลัน ประมูล
(ผอ.กองคลัง)

-จะต้องทําตามเทศบัญญัติประปาเพราะหากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้ามาตรวจ
อาจเกิดปัญหาได้

ร.ต.เมืองอินทร์ มณีจันสุข
(เลขานุการนายกเทศมนตรี)

–

ขอทดลองเก็บค่าบริการตามเทศบัญญัติ ๖ เดือน จะมีการประชาสัมพันธ์เสียงตาม
สายและหากออกใบเสร็จค่าบริการจะให้พนักงานชี้แจงวิธีการคิดให้ประชาชนทราบด้วย

–

นายทองคํา ยาปะโลหิต
(นายกเทศมนตรีฯ)

- เสนอให้เก็บค่าบริการแบบครัวเรือนเหมือนกันทั้งหมด

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- หากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้ามาตรวจอาจเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะมีความผิดได้ สรุปเห็นควรดําเนินการเก็บค่าบริการตามเทศ
บัญญัติ และให้มีการประชาสัมพันธ์มากขึ้นพร้อมชี้แจงรายละเอียดต่างๆให้ประชาชน
ทราบ
-โครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติประจําปี ๒๕๕๔ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน
ทุ่งก่อ จะแปรเป็นโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกได้หรือไม่เพราะ นพค.๓๕ ได้
ดําเนินการบดอัดถนนเรียบร้อยแล้ว
–ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมื่อเทศบัญญัติประกาศใช้ไปแล้ว การเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่างๆ การโอน
งบประมาณ การเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง จะดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทํา
บันทึกเสนอต่อนายกเทศมนตรีตามขั้นตอน แล้วให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผนตรวจสอบหากมีในแผนพัฒนา ๓ ปีและมีงบประมาณก็สามารถทําได้โดยให้
นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลพิจารณา
-กรณีซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลบ้านเหล่าจะมีวธิ ีดําเนินการเหมือนกันไช่หรือไม่

นายสุคํา มณีจันสุข
(สมาชิกสภาเทศบาล ฯ)
นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
(ปลัดเทศบาลฯ)

นายชัยพัชร์ ทิพย์โยธิน
(รองนายกเทศมนตรีฯ)
นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
(ปลัดเทศบาลฯ)

ซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลบ้านเหล่าจใช้วิธีดําเนินการเดียวกัน

–

/นางบัวเรียว คําแดงใส

-๑๕-

นางบัวเรียว คําแดงใส
(สมาชิกสภาเทศบาล ฯ)

– กรณีหอพักของ พ.จ.อ.เฉลียว คําแดงใส มีถังขยะไม่เพียงพอเพราะมีห้องพัก ๔ ห้อง
แต่ได้ถังขยะเพียง ๒ ใบ ทําให้ถังขยะไม่เพียงพอ

นายบุญทา มั่นกุง
(สมาชิกสภาเทศบาล ฯ)

-กองสาธารณะอาจจะมีการแจกจ่ายถังขยะต่อไป

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- ฝากนายชัยพัชร์ ทิพย์โยธิน ช่วยดูแลเรื่องดังกล่าวด้วย

นายธนโชติ ธรรมจักร
(หัวหน้ากองช่าง)

- เรื่องการก่อสร้างกิจการนอกเขต ม.๔ ต.ดงมหาวัน ได้รับการอนุมัติจากสภา
อบต.ดงมหาวันเรียบร้อยแล้ว
- ตามที่ได้ร่วมกับ นพค.๓๕ สํารวจอ่างเก็บน้ําห้วยกั้ง หน่วย นพค.๓๕ จะเป็น
ผู้ดําเนินการเรื่องเครื่องจักร และจังหวัดเชียงรายจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าน้ํามัน
เชื้อเพลิง
– การสํารวจอ่างห้วยกั้งยังสามารถขุดลอกได้อีกจะทําให้สามารถกักเก็บน้ําได้มาก
กว่าเดิม อนาคตอาจจะซื้อที่ดินเพิ่ม จะต้องประเมินราคาที่ดินก่อน และอาจจะขยาย
เขตพื้นที่ออกไปหากมีไฟฟ้าเข้าถึงและมีบ้านเรือนประชาชน จะต้องมีการควบคุมการ
ใช้น้ําของชาวนาและระบบประปา
- โอกาสต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลร่วมสํารวจพื้นที่อ่างห้วยกั้ง เพราะการขุด
ลอกจะต้องขออนุญาตจาอ อบต.ทุ่งก่อ
– การขุดลอกอ่างห้วยกั้งจะมีการประสานกับอําเภอเวียงเชียงรุ้งอีกที

นายทองคํา ยาปะโลหิต
(นายกเทศมนตรีฯ)

นายอํานวย เหล่ามะโฮง
(รองนายกเทศมนตรีฯ)
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
(ปลัดเทศบาลฯ)
นายทองคํา ยาปะโลหิต
(นายกเทศมนตรีฯ)
นายอํานวย เหล่ามะโฮง
(รองนายกเทศมนตรีฯ)

- เงินสะสมสามารถนํามาใช้ในกิจการประปาได้หรือไม่

การใช้เงินสะสมเป็นอํานาจของนายกเทศมนตรีแล้วเสนอต่อสภาเทศบาลพิจารณา
หากเกินอํานาจของสภาพิจารณาจะต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป
– การสร้างถังกรอง ถังเก็บน้ําใสและหอสูงจะให้กองช่างประมาณการราคาต่อไป

–

– การสํารวจพื้นที่ การต่อน้ําจากฝายห้วยขมมาใช้ในระบบประปาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
จะต้องใช้งบประมาณ ๙๑๐,๐๐๐ บาท
/นายทองคํา ยาปะโลหิต

-๑๖-

นายทองคํา ยาปะโลหิต
(นายกเทศมนตรีฯ)

–การขอใช้น้ําจากฝายห้วยขมจะต้องมีการประสานกับชาวบ้านน้ําตกพัฒนาอีกที

นายธนบรรณ นัยติ๊บ
– ถนนสายบ้านเหล่า – ป่าเลา ข้างทางหญ้ารกมาก อยากให้เทศบาลตําบลบ้านเหล่า
(ผู้ใหญ่บ้าน ม.๔ ต.ดงมหาวัน) ทําการตัดให้ห่างจากไหล่ทางให้กว้างขึ้น
นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
(ปลัดเทศบาลฯ)

– จะแจ้งให้ดําเนินการในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ วันสิ่งแวดล้อมโลก

นางสังวรณ์ ปัญโญ
(หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล)

- ช่วงบริเวณหน้าบ้านขอให้เจ้าของบ้านทําความสะอาดด้วย

นายอินทร์จันทร์ วันดี
(สมาชิกสภาเทศบาล ฯ)

- การตัดหญ้าทําความสะอาดข้างทางจะจ้างเหมาตัดเป็นปีได้หรือไม่

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
(ปลัดเทศบาลฯ)

– สามารถทําได้แต่ต้องดูงบประมาณว่ามีหรือไม่

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- จะต้องสํารวจว่ามีงบประมาณหรือไม่อีกครั้ง

นายทองคํา ยาปะโลหิต
(นายกเทศมนตรีฯ)

– จะมีการประกาศรับสมัครพนักงานประจําโรงฆ่าสัตว์ และได้ประสานกับผู้ประกอบการให้
มาใช้บริการโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลบ้านเหล่า หากปล่อยให้มีการฆ่าสัตว์นอก
สถานที่จะสร้างความรําคาญให้ประชาชนไกล้เคียงเนื่องจากมีกลิ่นเหม็นและเสียงดัง

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- อยากให้ทุกวันที่ ๕ ของเดือน ให้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่ามาพบปะและรับ
ฟังปัญหาต่างๆ ต่อไปจะให้มีตู้รับฟังความคิดเห็นประจําหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

นายสุคํา มณีจันสุข
(สมาชิกสภาเทศบาล ฯ)

– ในวันที่ ๕ ของทุกเดือนจะมีการประชุมหมู่บ้านในภาคเช้า จะต้องรอประชุมแล้วเสร็จ
ก่อนจึงจะมาร่วมพบปะและรับฟังปัญหาต่างๆได้

นางบัวเรียว คําแดงใส
(สมาชิกสภาเทศบาล ฯ)

- เห็นควรเข้ามาร่วมประชุมกันหลังจากประชุมหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่
/ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

-๑๗-

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

- ไม่มี

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- ถ้าไม่มีกระผมก็ขอขอบคุณ นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอปิดการประชุมสภาเทศบาล

เลิกประชุมสภาเทศบาลฯ เวลา ๑๒.๐๕ น.
(ลงชื่อ) เลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์ ผู้บันทึกการประชุมสภาเทศบาล
(นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์)
เลขานุการสภาเทศบาล
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมนี้แล้ว
เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ) ประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประเสริฐ นันต๊ะรัตน์)
ประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า

สิทธิศักดิ์
สุขเกษม ประธานกรรมการ
(นายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม)

(ลงชื่อ)

สุคํา มณีจันสุข กรรมการ
(นายสุคํา มณีจันสุข)

(ลงชื่อ)

สมบัติ มั่นกุง กรรมการ
(นายสมบัติ มั่นกุง)

