-สําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2555
วันที่ 3 กันยายน 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. นายสมภพ โลมากุล

ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกัน ฯ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายทองคํา ยาปะโลหิต
2. นายอํานวย เหล่ามะโฮง
3. นายชัยพัชร์ ทิพย์โยธิน
4. นางรวีวรรณ นันต๊ะรัตน์
5. ร.ต.เมืองอินทร์ มณีจันสุข
6. นางสังวรณ์ ปัญโญ
7. นางบุหลัน
ประมูล
8. นายธนโชติ ธรรมจักร์
9. พ.จ.อ.อัฐพงษ์ อําไพพิศ
10. นายอินทร์จันทร์ มณีจันทรสุข
11. นายบุญรัตน์ หมั่นยืน
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ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหล่า
ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหล่า
ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหล่า
ตําแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหล่า
ตําแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหล่า
ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
ตําแหน่ง สารวัตรกํานันตําบลทุ่งก่อ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตําบลทุ่งก่อ
/12. นายเลือด
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12. นายเลือด ราชคม
13. นายธนบรรณ นัยติ๊บ
14. นายวิชัย คําแดงใส
15. นางกันนิกา เมืองมูล
16. นางทานตะวัน วรรณรัตนโชติ
17. นางสาวสุรัตน์ดา มะลิหอม
18. นางอัญชลี นัยติ๊บ
19. นางสาวพัชรินทร์ วันดี

ตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งก่อ
ตําแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตําบลดงมหาวัน
ตําแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ตําบลทุ่งก่อ
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
ตําแหน่ง บุคลากร
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

เริ่มประชุมเวลา 10.15 น.
ระเบียบวาระที่ 1
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ที่ประชุมสภาเทศบาล ฯ
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- แจ้งกําหนดการทําบุญวันพระช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของคณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ในแต่ละหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีกําหนดการดังนี้
วันที่ 15 กันยายน 2555 วัดทุ่งก่อ
วันที่ 23 กันยายน 2555 วัดหลวงปู่ขาล
วันที่ 30 กันยายน 2555 วัดศรีดอยเรือง
วันที่ 8 ตุลาคม 2555 วัดบ้านแม่เผื่อ
วันที่ 15 ตุลาคม 2555 สํานักสงฆ์บ้านเหล่าเจริญราษฎร์
ขอเชิญทุกคนเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน เวลา 07.00 น
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่าสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ขอให้สมาชิกสภา ฯ
ทุกท่านได้ตรวจดูสําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล ฯ ทุกหน้า
มีสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใดเห็นควรให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคําในบันทึกรายงาน
การประชุมหรือไม่
- ไม่มี
- ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่าสมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555
/มติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ......

-3มติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ
ระเบียบวาระที่ 3

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายทองคํา ยาปะโลหิต
(นายกเทศมนตรีฯ)

มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555
ญัตติเพื่อพิจารณา
3.1 การพิจารณาขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555
3.1.1 โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งก่อ
อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
- ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด การพิจารณาขอขยายเวลาเบิกเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ต่อสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
- เทศบาลตําบลบ้านเหล่ามีความประสงค์ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมหมู่บ้าน
หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
แต่ มีความจํ าเป็ น จะต้ องใช้ จ ่ ายเงิ น นั้ น ต่ อไปอี ก ให้องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้ อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรค
หนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมี
ความจําเป็น ต้ องแก้ไขเปลี่ย นแปลงรายการดังกล่ าวที่ ทํ าให้ ลั กษณะ ปริ มาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและ
หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
กรณี เมื่ อสิ้ น สุ ดระยะเวลาการกั น เงิ น และขยายเวลาเบิ กจ่ ายเงิ น แล้ ว หากไม่ได้
ดําเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจํานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม
- สภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ได้อนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โครงการ
ก่อสร้างอาคารหอประชุม หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 เป็นเงิน 517,900.-บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย
บาทถ้วน) และในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่
/8 มิถุนายน.........

-48 มิถุนายน 2555 อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม สมทบอีกจํานวน95,100.-บาท (เก้าหมื่นห้าพัน
หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
- เทศบาลตําบลบ้านเหล่า ได้ทําสัญญาจ้างกับ หจก.สหทรัพย์ทวีก่อสร้าง วงเงินตาม
สัญญาจ้าง โดย นายธวัชชัย ตรีธนากร สัญญาจ้างเลขที่ 9/2555 ลงวันที่ 26
กรกฎาคม 2555 กําหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 100 วัน นับถัดจาก วันลงนามใน
สัญญา โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 พฤศจิกายน
2555 ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้นอยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้างและคาดว่าจะไม่แล้ว
เสร็จภายใน 30 กันยายน 2555

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- จึงขอเสนอสภาเทศบาล พิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการดังกล่าว
อีก 1 ปี (1 ต.ค.55- 30ก.ย. 56)
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะอภิปรายเกี่ยวกับการพิจารณาขอขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โครงการก่อสร้างอาคาร
หอประชุม หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ขอเชิญครับ

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

- ไม่มีผู้ใดอภิปราย

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- ขอความเห็นจากมติที่ประชุมสภาในการพิจารณาอนุมัติขยายเวลาเบิกเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โครงการก่อสร้างอาคาร
หอประชุม หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

มติที่ประชุมสภาเทศบาล ฯ

- มีมติเห็นชอบอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2555 โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงราย เป็นเอกฉันท์

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

3.2 การพิจารณาขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
- ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด การพิจารณาขออนุมัติกันเงินและขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
1. โครงการก่อสร้างศาลาในสุสานคริสตจักร ม.11
2. โครงการก่อสร้างถนน คศล. (สํานักสงฆ์บ้านเหล่าเจริญราษฎร์) ม.11
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ข้างกองช่าง – โรงฆ่าสัตว์)
4. โครงการก่อสร้างรั้ว คศล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
5. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ต่อสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
/นายทองคํา ........
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นายทองคํา ยาปะโลหิต
(นายกเทศมนตรีฯ)

- เทศบาลตําบลบ้านเหล่ามีความประสงค์ขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้ อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจํา
เป็ น ต้ องแก้ไขเปลี่ ย นแปลงรายการดั งกล่ าวที่ ทําให้ ลั กษณะ ปริ มาณ คุ ณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยาย
เวลาเบิ ก จ่ า ยเงิ น ได้ ไ ม่ เกิ น อี ก หนึ่ ง ปี ต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น แล้ ว แต่ ก รณี ก รณี เ มื่ อ สิ้ น สุ ด
ระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ดําเนินการหรือมีเงิน
เหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจํานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม
- ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ.2555เทศบาลตําบล
บ้านเหล่า ได้ตั้งงบประมาณไว้ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังมีรายการ
ต่อไปนี้
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สํานักสงฆ์บ้านเหล่าเจริญราษฎร์) หมู่ที่ 11 ต.ทุ่งก่อ
ขนาดกว้าง 2.50-4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 317.50 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมกรมปกครอง ท1-01 พร้อม
ป้าย จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 134,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
2. โครงการก่อสร้างศาลาในสุสานคริสตจักร หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่า พร้อมป้าย
ประจําโครงการ จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ข้างกองช่าง-โรงฆ่าสัตว์) เทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 232.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
928 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท1-01 พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย จํานวนเงิน 391,000.- บาท(สามแสนเก้าหมื่นหนึ่ง
พันบาทถ้วน)
4. โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ขนาดสูง
1.70 เมตร ยาว 150.00 เมตร พร้อมประตูเลื่อน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ตาม
/แบบเทศบาล.....
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แบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด พร้อมป้ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป้าย
จํานวนเงิน 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
5. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5.1 สํานักปลัดเทศบาล ได้จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้เป็นค่าจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ งานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 31,000.- บาท
(สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) , คอมพิวเตอร์งานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 2 ชุด
เป็นเงิน 52,000.- บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
5.2 กองสาธารณสุขฯ
ได้จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้เป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ งานสํานักงาน จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 15,000.บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
5.3 กองช่าง ได้จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้เป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ Notebook งานประมวลผล จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน
27,000.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
5.4 กองคลัง ได้จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้เป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ Notebook งานประมวลผล จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน
27,000.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
- งานพัสดุ กองคลัง (จัดซื้อจัดจ้าง) เทศบาลตําบลบ้านเหล่า คาดว่าโครงการดังกล่าว
ข้างต้น ไม่สามารถดําเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2555 ได้
- จึงขอเสนอสภาเทศบาล พิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการดังกล่าว
อีก 1 ปี (1 ต.ค.55- 30ก.ย. 56)
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะอภิปรายเกี่ยวกับการพิจารณาขออนุมัติกันเงินและ
ขยายเวลาเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
1. โครงการก่อสร้างศาลาในสุสานคริสตจักร ม.11
2. โครงการก่อสร้างถนน คศล. (สํานักสงฆ์บ้านเหล่าเจริญราษฎร์) ม.11
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ข้างกองช่าง – โรงฆ่าสัตว์)
4. โครงการก่อสร้างรั้ว คศล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
5. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ขอเชิญครับ

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

- ไม่มีผู้ใดอภิปราย

/นายประเสริฐ .....
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นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
เงิน(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- ขอความเห็นจากมติที่ประชุมสภาในการพิจารณาอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
1. โครงการก่อสร้างศาลาในสุสานคริสตจักร ม.11
2. โครงการก่อสร้างถนน คศล. (สํานักสงฆ์บ้านเหล่าเจริญราษฎร์) ม.11
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ข้างกองช่าง – โรงฆ่าสัตว์)
4. โครงการก่อสร้างรั้ว คศล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
5. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

มติที่ประชุมสภาเทศบาล ฯ

- มีมติเห็นชอบอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555
1. โครงการก่อสร้างศาลาในสุสานคริสตจักร ม.11
2. โครงการก่อสร้างถนน คศล. (สํานักสงฆ์บ้านเหล่าเจริญราษฎร์) ม.11
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ข้างกองช่าง – โรงฆ่าสัตว์)
4. โครงการก่อสร้างรั้ว คศล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
5. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 5
นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
(ปลัดเทศบาลฯ)

เรื่องอื่นๆ
- เทศบาลตําบลบ้านเหล่าได้ประกาศ ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 ลงเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2555 โดยบังคับใช้ใน
เดือนตุลาคม พ.ศ.2555

นายแสวง แสงเดือน
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)

- ขอให้ช่วยแสดงความคิดเห็นในเรื่อง การใช้น้ําประปา หมู่ที่ 4 ตําบลดงมหาวัน
ควรจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร เนื่องจากน้ําไม่พอใช้

นายทองคํา ยาปะโลหิต
(นากเทศมนตรีฯ)

- สาเหตุมาจากอุปกรณ์ชํารุดหรือบ่อน้ําชํารุด

นายแสวง แสงเดือน
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)

- น้ําในบ่อไม่พอสําหรับในการผลิตน้ําประปา

นายธนบรรณ นัยติ๊บ
- ถ้าจะเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ําประปาหมู่บ้าน ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต.ดงมหาวัน) จะสามารถทําได้หรือไม่
/นายเลิศพงศ์ …..
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(ปลัดเทศบาลฯ)

- ถ้าจะดําเนินการเจาะบ่อบาดาล ทางเทศบาลฯ จะต้องพิจารณาตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545 ว่าจะมีวิธีการดําเนินได้หรือไม่อย่างไร ต่อไป

นายธนบรรณ นัยติ๊บ
- มีโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ที่ยังไม่ได้ดําเนินการ
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต.ดงมหาวัน) 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนายอินทร์จันทร์ มณีจันสุข – บ้านนางเรียน)
หมู่ที่ 4 ตําบลดงมหาวัน
2. โครงการก่อสร้างลาน คสล. (ข้างห้องประชุม ทต.บ้านเหล่า)
3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร จะมีการดําเนินการหรือไม่
นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
(ปลัดเทศบาลฯ)

- อยู่ระหว่างดําเนินการตกลงราคา และจะดําเนินการก่อน 30 กันยายน 2555

นายสุคํา มณีจันสุข
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)

- ขอขอบคุณทางสภาเทศบาลฯและคณะผู้บริหารเทศบาลฯที่ช่วยในการแก้ไขปัญหา
ระบบน้ําประปาของหมู่ที่ 4 ตําบลทุ่งก่อ

นายสุคํา มณีจันสุข
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)

- ตอนนี้หมู่ที่ 4 ตําบลทุ่งก่อ มีครัวเรือนเพิ่มขึ้น การทิ้งขยะก็เพิ่มทําให้ขยะล้นถังขึ้น
อยากได้ถังขยะเพิ่มเพื่อลดปัญหา

นายแสวง แสงเดือน
(สมาชิกสาเทศบาลฯ)

- สายไฟที่ฌาปนสถานหมู่ที่ 4 ต.ดงมหาวัน หายยังไม่ได้ดําเนินการซ่อมแซม
ปรับปรุง ฝากกองช่างช่วยเข้าไปดูด้วย

นายธนโชติ ธรรมจักร
(ผู้อํานวยการกองช่าง)

- ตามที่กองช่าง เทศบาลฯ ได้ทําการสํารวจถนนในเขตเทศบาล โดยเริ่ม
จากสามแยก ธ.ก.ส. ถึงทางขึ้นสํานักสงฆ์บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ และถนนสาย
หลังวัดศรีดอยเรือง ถึงหลังโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ซึ่งพบว่าสภาพผิวถนน
บางจุดเป็นหลุมเป็นบ่อ สร้างความลําบากในการสัญจรและอาจเป็นสาเหตุให้เกิด
อุบัติเหตุได้ เมื่อวันที่ 23,24,28,29 สิงหาคม 2555 กองช่างได้ทําการออกไป
ปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนสายดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นางบัวเรียว คําแดงใส
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สํานักสงฆ์บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ม.11 จะมีการ
ดําเนินการเมื่อไหร่

นายเลิศพงศ์ อภิรานุวัฒน์
(ปลัดเทศบาลฯ)

- อยู่ระหว่างการดําเนินการตามระเบียบพัสดุ ในการหาผู้รับจ้างมาดําเนินการ
ก่อสร้างซึ่งมีระยะเวลา 60 วัน นับจากที่ได้ทําสัญญากับผู้รับจ้าง
/นายสิทธิศักดิ์ ......
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นายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)

- น้ําท่วมหมู่ที่ 6 ต.ทุ่งก่อ สาเหตุน่ามาจากน้ําระบายไม่ทันเนื่องจากท่อเหลี่ยมหรือ
สะพานมีขยะและเศษไม้ไปขวางทางน้ํา ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลด้วย

นายสุคํา มณีจันสุข
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)

- ฝากทางกองช่าง เข้าไปดูการก่อสร้างวางท่อ หมู่ที่ 4 ตําบลทุ่งก่อ

นางบัวเรียว คําแดงใส
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)

- เวลามีการก่อสร้างให้กองช่างเข้าไปดูด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง

ร.ต.เมืองอินทร์ มณีจันสุข
(เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ)

- สืบเนื่องจากเทศบาลตําบลบ้านเหล่าได้แต่งตั้ง คณะกรรมการ กองทุนสวัสดิการชุมชน
(ชั่วคราว) ตาม คําสั่งเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ที่ 826/2554 โดยมีคณะกรรมการดังนี้
1.นายทองคํา ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหล่า ประธานกรรมการ
2.นายชัยพัชร์ ทิพย์โยธิน
รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหล่า รองประธาน
3.ประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
กรรมการ
4.รองประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
กรรมการ
5.สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่าทุกคน
กรรมการ
6.กํานันตําบลทุ่งก่อ
กรรมการ
7.ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
กรรมการ
8.ร.ต.บุญมา มั่นกุง ตัวแทนชุมชน หมู่ ๑๑ ตําบลทุ่งก่อ
กรรมการ
9.นายวินิจฉัย ธัญญะสุนธร ตัวแทนชุมชน หมู่ ๑๑ ตําบลทุ่งก่อ
กรรมการ
10.นายทองอิน มณีจันสุข
ตัวแทนชุมชน หมู่ ๔ ตําบลทุ่งก่อ กรรมการ
11.นายถาวร ซ้ายขวา ตัวแทนชุมชน หมู่ ๑๒ ตําบลทุ่งก่อ
กรรมการ
12นายเลิศพงศ์ อภิจริ านุวฒ
ั น์
ปลัดเทศบาลตําบลบ้านเหล่า กรรมการและเลขานุการ
13.ร.ต.เมืองอินทร์ มณีจันสุข
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
14.นางสังวรณ์ ปัญโญ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
และให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่
1.วางระเบียบใช้บังคับในการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
2. ออกหลักเกณฑ์ในการดําเนินงานด้านต่าง ๆของกองทุน ฯโดยไม่ขัดต่อระเบียบ
ของกองทุนสวัสดิการชุมชน
3.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
โดยที่ผ่านการประชาสัมพันธ์ของเราค่อนข้างอ่อนมาก คุณคชรัตน์ ดอนชัย ผู้ประสาน
คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดเชียงราย ได้ทวงถามผ่าน
ทางผม เรื่องการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการของเทศบาลตําบลบ้านเหล่าว่าได้คืบหน้าไปถึง
ไหนแล้วตอนนี้เท่าที่ทราบมา บ้านเหล่า หมู่ 6 ไม่ขอเข้าร่วมโครงการเพราะทางชาวบ้าน
หมู่ 6 มีกลุ่ม เงินออมสัจจะภายในหมู่บ้านแล้ว และมีอีกหลายๆ กลุ่ม
/ร.ต.เมืองอินทร์ ......
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ร.ต.เมืองอินทร์ มณีจันสุข
(เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ)

- กองทุนสวัสดิการชุมชนนี้ เรียกอีกอย่างว่ากองทุน 3 ขา คือการออม สมาชิกกลุ่มจะออม
1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ส่วน และรัฐ อีก 1 ส่วน โดยรัฐจะสนับสนุนอยู่ 3 ปี
ขอให้ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์และขอความเห็นจากที่ประชุมของหมู่บ้านว่าจะจัดตั้งกลุ่ม
หรือไม่แล้วแจ้งให้ทางเทศบาลฯทราบโดยเร็ว

นายทองคํา ยาปะโลหิต
(นายกเทศมนตรีฯ)

- การออมเงินเท่ากับว่าสมาชิกกลุ่มจะออมวันล่ะ 1 บาททุกวัน ปีละ 365 บาท โดยจะได้รับ
สิทธิตามที่ระเบียบที่ร่างไว้ คือ
(1) สิทธิในการเข้าร่วมการประชุม
(2) สิทธิในการเสนอความคิดเห็น หรือซักถามข้อสงสัยในที่ประชุม
(3) สิทธิในการเสนอชื่อสมาชิกอื่น ๆ ให้ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน
(4) สิทธิได้รับสวัสดิการกรณีคลอดบุตร
(5) สิทธิได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ กรณีผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ
(6) สิทธิได้รับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและสาธารณสุข
(7) สิทธิได้รับสวัสดิการกรณีเสียชีวิต
(8) สวัสดิการด้านอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร
ส่วนคณะกรรมการกองทุนฯ จะไม่มีค่าตอบแทนให้ผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการ
ต้องมีจิตอาสา จึงอยากจะให้นําเรื่องเข้าที่ประชุมหมู่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ชุมชนของท่านทราบด้วย

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

- ไม่มี สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอปิดการประชุมสภาเทศบาล

เลิกประชุมสภาเทศบาลฯ เวลา 12.15 น.
(ลงชื่อ) เลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์ ผู้บันทึกการประชุมสภาเทศบาล
(นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์)
เลขานุการสภาเทศบาล

/คณะกรรมการ.....
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมนี้แล้ว
เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน 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)

