-สํ าเนาบันทึกรายงานการประชุ มสภาเทศบาลตําบลบ้ านเหล่ า
สมัยสามัญ สมัยที ครั! งที " ประจําปี พ.ศ. 2558
วันที "* พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น.
ณ ห้ องประชุ มสภาเทศบาลตําบลบ้ านเหล่ า
----------------------------------------------------------------ผู้มาประชุ ม
. นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
. นายคํา
มณี จนั สุ ข
&. นายแสวง แสงเดือน
,. นายสมบัติ มัน- กุง
.. นายสมศักดิ/ อินทรพานิช
1. นายอินทร์ จนั ทร์ วันดี
2. นายสุ คาํ
มณี จนั สุ ข
3. นายสิ ทธิ ศกั ดิ/ สุ ขเกษม
5. นางบัวเรี ยว คําแดงใส
7. นายอํานาจ ยอดปั ญญา
. นายเมืองอินทร์ บุญสม
เลขานุการสภาเทศบาล
. นายสาธิ ต แก้วรากมุข
เจ้ าหน้ าทีรักษาความสงบเรี ยบร้ อย ฯ
. นายสมภพ โลมากุล
รายชื อผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
. นายทองคํา ยาปะโลหิ ต
. นายอํานวย เหล่ามะโฮง
&. นายชัยพัชร์ ทิพย์โยธิ น
,. นางรวิวรรณ นันต๊ะรัตน์
.. นายชัยณรงค์ โสภา
1. นายศรี ทน วันดี
2. นางกนกพร ใจวงค์

ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ตําแหน่ง ปลัดเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที-ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตําแหน่ง นายกเทศมนตรี ตาํ บลบ้านเหล่า
ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ตาํ บลบ้านเหล่า
ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ตาํ บลบ้านเหล่า
ตําแหน่ง ที-ปรึ กษานายกเทศมนตรี
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที-ระบบงานคอมพิวเตอร์
ตําแหน่ง ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ที- , ต. ดงมหาวัน
ตําแหน่ง ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ที- , ต. ดงมหาวัน
/8. ร.ต. เมืองอินทร์ …

8. ร.ต. เมืองอินทร์ มณี จนั สุ ข
9 นางบุหลัน ประมูล
7. นางศรี นวล เขียวงาม
. นายโชษิต เชืE อมหาวัน
. พ.จ.อ. อัฐพงษ์ อําไพพิศ
&. นายธนโชติ ธรรมจักร์
,. นางกันนิกา เมืองมูล
. นางอําพา เงินสัจจา
1. นางทานตะวัน วรรณรัตนโชติ
2. น.ส. นิพารัตน์ มณี จนั สุ ข
3. น.ส.สุ รัตน์ดา มะลิหอม
5. นางนัยนา ไชยยะ
7. จ.ส.อ.ณัฐธี รวัจน์ สิ ทธิ ขนั แก้ว
. น.ส. สุ พรรทิพย์ ชุมภูรัตน์
. นายธี รวัฒน์ วรรณรัตนโชติ
&. นางอัญชลี นัยติJบ
,. น.ส. พัชริ นทร์ วันดี
.. น.ส. เสาวลักษณ์ จันกิติ
1. น.ส. วชิรินทร์ สิ นสุ รินทร์
2. น.ส. จิราวรรณ์ บุญสุ ข
3. น.ส.แคทติยา โทบุรินทร์
5. น.ส. นงคราญ มณี วรรณ์

-2ตําแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง
ตําแหน่ง ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ที- , ต. ดงมหาวัน
ตําแหน่ง จพง.การประปา
ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานสาธารณสุ ข
ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการกองช่าง
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที-วเิ คราะห์ฯ
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที-บริ หารงานทัว- ไป
ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
ตําแหน่ง จพง.พัสดุ
ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุ รการ
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุ รการ
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที-ธุรการ
ตําแหน่ง บุคลากร
ตําแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที-ธุรการ
ตําแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที-ธุรการ
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที-ธุรการ
ตําแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที-ประชาสัมพันธ์
ตําแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที-ธุรการ
ตําแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที-พสั ดุ

เริมประชุ มเวลา %&.30 น.
ระเบียบวาระที 1

เรืองทีประธานฯ แจ้ งให้ ทีประชุ มทราบ
1. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยที- , ครัEงที- ประจําปี พ.ศ. ..3 มีผนู ้ าํ ท้องทีหมู่ที- , ต.ดงมหาวัน เข้าร่ วมรับฟังการประชุมสภาฯ คือ นายศรี ทน วันดี
ผูใ้ หญ่บา้ น มีผชู ้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น คือ นางกนกพร ใจวงค์ และนางศรี นวล
เขียวงาม
2. นายอําเภอเวียงเชียงรุ ้ง ย้ายไปดํารงตําแหน่งที-อาํ เภอเวียงชัย วันที- 5 พ.ย. ..3
มีนายอําเภอเวียงเชี ยงรุ ้งคนใหม่ นายสุ ระ คงเจริ ญ
/ระเบียบวาระที- &...

ระเบียบวาระที .

-3เรืองรับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที 0 ครั1งที .
ประจําปี พ.ศ. .445 เมือวันที .% สิ งหาคม .445

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาฯ)

- เรื- องรับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ
สมัยที- & ครัEงที- ประจําปี พ.ศ. ..3 เมื-อวันที- 7 สิ งหาคม ..3

นายสาธิ ต แก้วรากมุข
(เลขานุการสภาฯ)

- ขอให้สมาชิกฯ ทุกท่านได้ตรวจดูสาํ เนาบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ทุกหน้า
มีสมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรให้แก้ไขหรื อเพิ-มเติมรายงานการประชุมหรื อไม่

ที-ประชุมสภาเทศบาล

- ไม่มี

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาฯ)

- ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที- & ครัEงทีประจําปี พ.ศ. ..3 เมื-อวันที- 7 สิ งหาคม ..3

ทีประชุ มสภาเทศบาล

- ที-ประชุมสภาเทศบาล มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที& ครัEงที- ประจําปี ..3 เมื-อวันที- 7 สิ งหาคม ..3 ดังนีE
-เห็นชอบ

จํานวน

เสี ยง

-ไม่เห็นชอบ

จํานวน - เสี ยง

-ไม่ออกเสี ยง

จํานวน - เสี ยง

- สรุ ปที-ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที- & ครัEงที- ประจําปี
พ.ศ. ..3 เมื-อวันที- 7 สิ งหาคม ..3
ระเบียบวาระที 0
นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาฯ)

เรืองเพือพิจารณาอนุมัติ
0.8 ขอขยายเขตประปาเทศบาล
- เชิญนายกเทศมนตรี ชีEแจงรายละเอียดเกี-ยวกับการพิจารณาขอเขตประปานอกเขตเทศบาล
หมู่ 1 บ้านเหล่า

/นายทองคํา …

นายทองคํา ยาปะโลหิ ต
(นายกเทศมนตรี )

-4- เนื-องจากมีราษฏร จํานวน 1 ราย เดิมอยูใ่ นเขตเทศบาลตําบลบ้านเหล่า และได้ยา้ ย
ออกไปอยูน่ อกเขตเทศบาล ได้ยนื- หนังสื อขอให้เทศบาลฯ ขยายเขตให้บริ การประปา
โดยยินยอมที-จะออกค่าใช้จ่ายในการขยายเขตในครัEงนีE และเจ้าหน้าที-การประปา ได้ออกสํารวจ
แล้วพืEนที-ดงั กล่าวอยูน่ อกเขตเทศบาลและปี พ.ศ. ..5 เทศบาลตําบลบ้านเหล่าไม่มีโครงการ
ขยายเขต และได้หารื อกับจ้าหน้าที-ประปา ว่าปริ มาณนํEาเพียงพอหรื อไม่ ที-จะให้บริ การ
นอกเขตหรื อไม่ จึงได้นาํ เรี ยนที-ประชุมสภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมตั ิ

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ขอให้เจ้าหน้าที-ประปา ชีEแจงมีนE าํ เพียงพอที-จะให้บริ การหรื อไม่ และมีคา่ ใช้จ่ายในการขยายเขต
(ประธานสภาฯ)
ระบบประปา
นายโชษิต เชืEอมหาวัน
(จพ.ประปา)

- เดิมการขอขยายเขตประปา ได้นาํ เสนอที-ประชุมสภาฯ ที-ผา่ นมา ซึ- งขณะนัEน เทศบาลฯไม่ได้ขยาย
ท่อระบบประปาไปสุ ดเขตเทศบาล แต่ปัจจุบนั ได้ขยายเขตไปสุ ดเขตแล้ว และมีราษฏรที-อาศัย
นอกเขตเทศบาล ได้ยนื- คําร้องขอให้เทศบาลขยายระบบประปา และปั จจุบนั นํEาประปาที-จะ
ให้บริ การมีเพียงพอที-จะให้บริ การ ซึ- งได้ไปสํารวจและประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายเขต
ระบบประปาเรี ยบร้อยแล้ว ค่าใช้จ่ายในการขยายเขต ประมาณ .,777 บาท ผูข้ อใช้นE าํ ยินยอม
ออกค่าใช้จ่ายในการขยายเขต จึงเสนอสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า พิจารณาอนุมตั ิ

นายสมศักดิ/ อินทรพานิช - ได้สอบถามกับผูท้ ี-ร้องขอขยายระบบประปาแล้ว ว่ายินดีออกค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปา
(สมาชิกสภาฯ)
ทัEงหมด อยากให้สภาเทศบาลฯ พิจารณาอนุมตั ิ เพราะเรื- องนํEาอุปโภค-บริ โภค เป็ นเรื- องสําคัญ
นาสาธิ ต แก้วรากมุข
(เลขานุการสภาฯ)

- ตามระเบียบข้อกฎหมาย สามารถทําได้ ถ้าสภาเทศบาลฯ อนุมตั ิ และสภาองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลทุ่งก่ออนุมตั ิ โดยให้ผขู ้ อใช้บริ การนํEาประปา ออกค่าใช้จ่ายเองทัEงหมด

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ให้ช่างประปา สํารวจค่าใช้จ่าย และแจ้งให้ผขู ้ อใช้บริ การ ถ้าสามารถออกค่าใช้จ่ายเองได้
(ประธานสภาฯ)
ทางสภาเทศบาลฯ ยินยอมอนุมตั ิ
ประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาฯ)

- ขอให้ที-ประชุมพิจารณาการอนุมตั ิขยายเขตประปานอกเขตเทศบาล

/นายประเสริ ฐ …

-5นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรื อไม่
(ประธานสภาฯ)
ที-ประชุมสภาฯ

- ไม่มี

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ขอมติที-ประชุมสภาเทศบาล ในการพิจารณาอนุมตั ิเห็นชอบขยายเขตประปานอกเขต
(ประธานสภาฯ)
เทศบาล
ทีประชุ มสภาเทศบาล

- ที-ประชุมสภาเทศบาล มีมติเห็นชอบอนุมตั ิขยายเขตประปานอกเทศบาลบาลดังนีE
-เห็นชอบ

จํานวน

เสี ยง

-ไม่เห็นชอบ

จํานวน - เสี ยง

-ไม่ออกเสี ยง

จํานวน - เสี ยง

- สรุ ป ที-ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า มีมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิขยาย
เขตประปานอกเขตเทศบาล
0.. ขออนุมัติใช้ จ่ายเงินสะสม เพือบรรเทาปัญหาความเดือดร้ อนของประชาชน.
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยการรับเงิน การเบิกจ่ ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน พ.ศ. .4?@
และแก้ ไขเพิมเติม พ.ศ. .4?5 หมวด 5 เงินสะสม ข้ อ 5&
นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาฯ)

- ขอเชิ ญนายกเทศมนตรี ชE ีแจงข้อกฎหมาย ระเบียบและรายละเอียดที-เกี-ยวข้อง

นายทองคํา ยาปะโลหิ ต
(นายกเทศมนตรี ฯ)

- ข้าพเจ้า นายทองคํา ยาปะโลหิ ต ตําแหน่ง นายกเทศมนตรี ตาํ บลบ้านเหล่า
ขอชีEแจงข้อกฎหมาย ระเบียบที-เกี-ยวข้องดังต่อไปนีE

เรื- องเดิม…

-6เรืองเดิม
เนื-องจากเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ได้รับแจ้งหนังสื อจากที-ทาํ การผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ ,,1, , ตําบลทุ่งก่อ และ
หมู่ที- , ตําบลดงมหาวัน ได้รับความเดือดร้อน ดังรายละเอียดต่อไปนีE
.มี ถนนชํารุ ดเสี ยหายหลายเส้ นทาง มี ความจําเป็ นที- จะต้องได้รับ การซ่ อมแซมและขยายเพื-อลดการเกิ ด
อุบตั ิเหตุ
.ระบบประปาและเรี ยงหิ นบริ เวณสระหลวงปู่ ขาน ต้องปรับปรุ งระบบประปาและเรี ยงหิ นสระนํEา เพื-อให้
เพียงพอในการใช้นE าํ สําหรับอุปโภคและบริ โภค
&.ก่อสร้างตลิ-งพัง เพื-อให้อยูใ่ นสภาพเดิม เป็ นการป้ องกันการกัดเซาะของนํEา ป้ องกันตลิ-งและถนน
บนตลิ-งพัง
โดยได้นาํ เสนอรายละเอียดโครงการ พร้ อมแบบบัญชี รายชื- อราษฎร ที-ได้รับความเดื อดร้ อนและ ร่ วมเสนอ
โครงการประกอบ แยกเป็ นรายหมู่บา้ นต่อเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ตามเอกสารที-แนบ
ข้ อเท็จจริง
เทศบาลตําบลบ้านเหล่า ได้มอบหมายกองช่าง ไปสํารวจ ออกแบบ และประมาณราคา เพื-อดําเนินการก่อสร้าง
ด้านโครงสร้างพืEนฐานและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชน ตามที-เสนอ แยกเป็ นรายหมู่บา้ น โดยมีรายละเอียด
ต่อไปนีE ดงั นีE
หมู่ ? บ้ านทุ่งก่ อ ต. ทุ่งก่ อ จํานวน . โครงการ
.โครงการปรับปรุ งระบบประปา วางท่อพีวซี ี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง , นิEว ยาว , 77 เมตร ตามแบบ
เทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด พร้อมป้ ายประจําโครงการ จํานวน ป้ าย (หน้าเทศบาลตําบลบ้านเหล่าต่อจากเดิม
บ้านนายถนอม มณี จนั ทร์ สุข) หมู่ , บ้านทุ่งก่อ ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย
งบประมาณ &&,,777.-บาท
.โครงการปรับปรุ งระบบประปา วางท่อพีวซี ี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง นิEว ยาว .27 เมตร ตามเทศบาลตําบล
บ้านเหล่ากําหนด (บ้านนางสกุณี ตุ่นใจอ้าย-บ้านนายอินทร์ จนั ทร์ สิ ทธิ ขนั แก้ว) หมู่ , บ้านทุ่งก่อ ตําบลทุ่งก่อ
อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชี ยงราย งบประมาณ &1,777.-บาท
หมู่ B บ้ านทุ่งก่ อ ต. ทุ่งก่ อ จํานวน 4 โครงการ
1.โครงการขยายผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง เมตร ยาว ,.7 เมตร หนา 7. . เมตร หรื อพืEนที-ไม่นอ้ ยกว่า
,.7 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด พร้อมป้ ายประจําโครงการ จํานวน ป้ าย (บ้านนางกองศรี
สายอ่อน – บ้านนายสุ รชัย มณี วรรณ์ (สองข้างทาง) หมู่ 1 บ้านเหล่า ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย
งบประมาณ &&,777.-บาท
2.โครงการ…

-72.โครงการก่อสร้างซ่ อมแซมถนนคอนกรี ต ข้างสระเก็บนํEาวัดป่ าบ้านเหล่า (บริ เวณท่อเหลี-ยม) ยาว 2 เมตร
กว้าง , เมตร หนา 7. . เมตร หรื อพืEนที-ไม่นอ้ ยกว่า 13 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด หมู่ 1
บ้านเหล่า ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ &1,777.-บาท
3.โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรี ต ยาว ,& เมตร กว้าง 7.3- . 7 เมตร พืEนที-ไม่นอ้ ยกว่า ,& ตาราง
เมตร หนา 7. . เมตร (สามแยกบ้านนายทองคํา ยาปะโลหิ ต – บ้านนายบุญส่ ง มณี จนั ทร์ สุข(ฝั-งรางวี) ตามแบบ
เทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด พร้อมป้ ายประจําโครงการ จํานวน ป้ าย หมู่ 1 บ้านเหล่า ตําบลทุ่งก่อ อําเภอ
เวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ .,777.-บาท
,.โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรี ต ยาว 5. เมตร พืEนที-ไม่นอ้ ยกว่า , , ตารางเมตร
หนา 7. . เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด (หน้าบ้านนายเสาร์ คาํ มณี วรรณ์–สะพานนํEาแม่สัก)
พร้อมป้ ายประจําโครงการ จํานวน ป้ าย หมู่ 1 บ้านเหล่า ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชี ยงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย
งบประมาณ ,777.-บาท
..โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรี ต ยาว 51 เมตร พืEนที-ไม่นอ้ ยกว่า 53 ตารางเมตร
หนา 7. . เมตร (หน้าบ้านนายนพพร มณี จนั ทร์ สุข–บ้านนางพิสมัย จะมณี ) ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
กําหนดหมู่ 1 บ้านเหล่า ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ . ,777.-บาท
หมู่ที 88 บ้ านเหล่ าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่ อ จํานวน B โครงการ
.โครงการขยายผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 7.,7- . 7 เมตร ยาว 7& เมตร หนา 7. . เมตร หรื อพืEนที-ไม่นอ้ ย
กว่า .1 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด (ข้างบ้านนายสมบัติ มัน- กุง-บ้านนายคํา สุ ขเกษม) หมู่
บ้านเหล่าเจริ ญราษฎร์ ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 5,777.-บาท
.โครงการขยายผิวจราจร คอนกรี ต ยาว . เมตร หนา 7. . เมตร หรื อพืEนที-ไม่นอ้ ยกว่า 5, ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด (ข้างบ้านนายชัยณรงค์ โสภา-สามแยก) หมู่ บ้านเหล่าเจริ ญราษฎร์
ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ .7,777.-บาท
&.โครงการขยายผิวจราจร คอนกรี ต กว้าง ..7- ..7 เมตร ยาว &77 เมตร หนา 7. . เมตร หรื อพืEนที-ไม่นอ้ ย
กว่า .2 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด พร้อมป้ ายประจําโครงการจํานวน ป้ าย
(ข้างโรงเรี ยนอนุบาลเวียงเชียงรุ ้ง) หมู่ บ้านเหล่าเจริ ญราษฎร์ ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย
งบประมาณ 51,777.-บาท
,.โครงการก่อสร้างราวกันตกข้างถนนบริ เวณซอย ยาวไม่นอ้ ยกว่า ,& (รวมระยะห่าง) สู ง 7.37-7.57 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด พร้อมป้ ายประจําโครงการ จํานวน ป้ าย หมู่ บ้านเหล่าเจริ ญราษฎร์
ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ .,777.-บาท
/.. โครงการ..

-3.. โครงการปรับปรุ งทางระบบนํEา โดยการก่อสร้างท่อลอดเหลี-ยม ขนาดกว้าง . 7 เมตร ลึก 7.77 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด พร้อมป้ ายประจําโครงการ บ้านเหล่าเจริ ญราษฎร์ หมู่ที-

ต.ทุ่งก่อ

อ.เวียงเชียงรุ ้ง จ. เชียงราย งบประมาณ &,777.- บาท
1. โครงการวางท่อระบบนํEาจากฝายนํEาล้นบ้านเหล่า ม. ต.ทุ่งก่อ โดยการวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
.77 เมตร จํานวน .7 ท่อน และบ่อพัก คสล. ตามแบบ ท. 71 ฝาปิ ด ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด
พร้อมป้ ายประจําโครงการ

จํานวน ป้ าย บ้านเหล่าเจริ ญราษฎร หมู่ที-

ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ ้ง จ.เชียงราย

งบประมาณ 11,777.- บาท
หมู่ที 8. บ้ านเหล่ เจริญามือง ต.ทุ่งก่ อ จํานวน . โครงการ
. โครงการขยายผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง ..7 เมตร ยาว ,77 เมตร หนา 7. . เมตร หรื อพืEนที-ไม่
น้อยกว่า ,777 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด พร้อมป้ ายประจําโครงการ จํานวน ป้ าย (ท่อ
เหลี-ยมข้างโรงเรี ยนเวียงเชียงรุ ้งวิทยาคม – ลานโรงเรี ยนเวียงเชียงรุ ้งวิทยาคม) งบประมาณ
บ้านเหล่าเจริ ญเมือง หมู่ที-

ต. ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ ้ง จ.เชียงราย งบประมาณ .777,777.-บาท

. โครงการเรี ยงหิ นยาแนวบริ เวณสระหลวงปู่ ขาน ยาว . .77 เมตร ลึก &.77 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบล
บ้านเหล่ากําหนด พร้อมป้ ายประจําโครงการ จํานวน ป้ าย บ้านเหล่าเจริ ญเมือง หมู่ที-

ต. ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ ้ง

จ. เชียงราย งบประมาณ .77,777.-บาท
หมู่ที ? บ้ านแม่ เผือ ต.ดงมหาวัน จํานวน 4 โครงการ
. โครงการขยายผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง เมตร หนา ,,1 เมตร หนา 7. . เมตร พืEนที-ไม่นอ้ ยกว่า
,,1 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด พร้อมป้ ายประจําโครงการ จํานวน ป้ าย
(สะพาน-ท่อเหลี-ยม สองข้างทาง) หมู่ที- , บ้านแม่เผือ- ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ ้ง จ. เชียงราย งบประมาณ
& ,777.-บาท
. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. หน้าบ้านนายสมพร ใจวงค์ ถึงสามแยกไปบ้านร่ องหวาย
ยาว 33 เมตร พืEนที-ไม่นอ้ ยกว่า , ..7 ตารางเมตร หนา 7. . เมตร บ้านแม่เผื-อ หมู่ที- , ต. ดงมหาวัน
อ.เวียงเชียงรุ ้ง จ.เชียงราย งบประมาณ 2&,777.-บาท

/&. โครงการก่อสร้าง…

-9&. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรี ต สามแยกศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ถึง สิE นสุ ด
รางวี ยาว 3 เมตร พืEนที-ไม่นอ้ ย 3 ตารางเมตร หนา 7. . เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด
พร้อมป้ ายประจําโครงการ จํานวน ป้ าย บ้านแม่เผือ- หมู่ที- , ต. ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ ้ง จ. เชียงราย
งบประมาณ

,,777.-บาท

,. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คอนกรี ต หน้าบ้านนายสมจิตร มณี วรรณ์ ถึง ซอย 1 ยาว 2& เมตร
พืEนที-ไม่นอ้ ยกว่า 32 ตารางเมตร หนา 7. . เมตร บ้านแม่เผือ- หมู่ที- , ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ ้ง จ. เชียงราย
งบประมาณ ,.,777.-บาท
.. โครงการขยายผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง . 7 เมตร ยาว 37 เมตร หนา 7. . เมตร หรื อพืEนที-ไม่
น้อยกว่า 1 ตารางเมตร (ทางเข้าสวนนายขัน นัยติJบ-แนวท่อ) ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด พร้อมป้ าย
ประจําโครงการ จํานวน ป้ าย งบประมาณ

,777 บาท

รวม .% โครงการ รวมงบประมาณ 0,4&8,%%%.%% บาท
ข้ อกฎหมาย ระเบียบ หนังสื อสั งการ
. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงิน ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น พ.ศ. .,2 และแก้ไขเพิ-มเติมถึง (ฉบับที- ) พ.ศ. .,3 ข้อ 35 องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ-น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมตั ิจากสภาท้องถิ-นภายใต้เงื-อนไขดังนีE
( ) ให้กระทําได้เฉพาะกิ จการซึ- งอยูใ่ นอํานาจหน้าที-ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น ซึ- งเกี- ยวกับ
ด้านการบริ การชุ มชนและสังคม หรื อกิ จการที- เป็ นการเพิ-มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ- นหรื อกิ จการทีจัดทําเพื-อบําบัดความเดือดร้ อนของประชาชน ทัEงนีE ตอ้ งเป็ นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ- น
หรื อตามที-กฎหมายกําหนด
. หนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที- มท 7373.,/ว& 1 ลงวันที- ตุ ลาคม ..& เรื- อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี-ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น โดยการใช้จ่ายเงินสะสม มีรายละเอียดดังต่อไปนีE
( ) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ- น อาจใช้จ่ายเงิ นสะสมได้ โดยได้รับอนุ มตั ิจากสภาท้องถิ- น ทัEงนีE ให้
ระบุวตั ถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินให้ชดั เจนและให้คาํ นึงถึงประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ-นที-จะได้รับเป็ นสําคัญ
( ) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ- งอยูใ่ นอํานาจหน้าที-ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-นและเป็ นกิจการ
ที- ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง หากไม่ทาํ จะไม่สามารถแก้ไขปั ญหาความเดื อดร้ อนของประชาชนได้ หรื อ
ท้องถิ-นอาจขาดโอกาสที-จะได้รับการพัฒนา
/(&) เป็ นกิจการที-…

-10(&) เป็ นกิจการที-เกี-ยวกับการบริ การชุ มชนและสังคมของประชาชนในพืEนที- หรื อกิ จการที-จดั ทําเพื-อ
บํา บัดความเดื อดร้ อนของประชาชน หรื อเป็ นการเพิ- ม พูนรายได้ข ององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ- นซึ- ง หากเป็ น
โครงการเพื-อการลงทุ น เช่ น ค่าก่ อสร้ างอาคาร หรื อซืE อที- ดินหรื อโครงการที- ใช้วงเงิ นงบประมาณที- มีมูลค่าสู ง ให้
พิจารณาดําเนินการ ดังนีE
-กรณี ที-องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-นได้ตE งั งบประมาณ หรื อโอนงบประมาณรายจ่ายมาตัEงจ่ายไว้แล้ว
แต่งบประมาณมี ไ ม่เพียงพอก็อาจใช้จ่ายจากเงิ นสะสมสมทบเพื-อการนัEนได้ หากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ- น
พิจารณาเห็นว่าเป็ นโครงการที-มีความจําเป็ นเร่ งด่วนในการบําบัดความเดือดร้อนของประชาชนหรื อการบริ การชุ มชน
และสังคมของประชาชนในพืEนที- และไม่อาจรอจัดทําเป็ นงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ในปี ต่อไปได้ก็อาจใช้
จ่ายเงินสะสมได้ โดยจะต้องเป็ นโครงการที-อยูใ่ นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-นและองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ-น มีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการบริ หารงานเพื-อมิให้เกิดผลกระทบกับฐานะการคลังในระยะยาว
(,) ให้จดั ทําประมาณการรายละเอี ยดโครงการที-จะใช้จ่ายจากเงิ นสะสม โดยระบุ ให้ชัดเจนว่า
ดําเนินการเรื- องใด สถานที-ดาํ เนิ นการที-ใด วงเงินที-จะใช้เท่าใด รวมทัEงรายละเอียดของโครงการเช่นเดียวกับการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และชีEแจงเหตุผลความจําเป็ นที-ไม่อาจจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี ได้ เพื-อเป็ นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาอนุมตั ิของสภาท้องถิ-น และเพื-อให้สามารถตรวจสอบได้
ในการนีE เทศบาลตําบลบ้านเหล่า ไม่ได้ตE งั งบประมาณไว้ ประกอบกับในการแก้ปัญหาเร่ งด่วนดังกล่าว
ไม่อาจรอการตัEงงบประมาณประจําปี ได้ จึงมีความจําเป็ นต้องใช้จ่ายจากเงินสะสม
ซึ- งปั จจุบนั เทศบาลตําบลบ้านเหล่ามียอดเงินสะสม ที-สามารถนําไปใช้จ่ายได้ ณ วันที- &7 กันยายน พ.ศ. ..3
จํานวน 2,2&,,.7 .25 บาท (สิ บเจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื-นสี- พนั ห้าร้อยหนึ-งบาทเจ็ดสิ บเก้าสตางค์)
เงินสะสมเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
จํานวน 2,2&,,.7 .25 บาท
ขออนุมตั ิใช้จ่ายเงินสะสม
จํานวน &,.5 ,777.77 บาท
เงินสะสมคงเหลือ
จํานวน ,, ,&,.7 .25 บาท
ข้ อพิจารณา
-เห็นควรเสนอสภาเทศบาล เพื-อพิจารณาอนุมตั ิให้ใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลตําบลบ้านเหล่า จํานวนเงินรวม
&,.5 ,777.- บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื-นหนึ-งพันบาทถ้วน)
นายสาธิ ต แก้วรากมุข
(เลขานุการสภาฯ)

- ตามที- ได้รับแจ้งหนังสื อจากผูใ้ หญ่บา้ นในเขตเทศบาล คือ หมู่ ,,1, , ต.ทุ่งก่อ และ
หมู่ที- , ตําบลดงมหาวัน ว่าราษฎรได้รับความเดือดร้อน คือ
1. มีถนนชํารุ ดเสี ยหายหลายเส้นทาง จึงมีความจําเป็ นที-จะต้องได้รับการซ่อมแซมและ
ขยายเพื-อลดการเกิดอุบตั ิเหตุ และประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
/ .ระบบประปา…

-11.ระบบประปาและเรี ยงหิ นบริ เวณสระหลวงปู่ ขาน ต้องปรับปรุ งระบบประปาและเรี ยง
หิ น สระนํEา เพื-อป้ องการพังทลายของดิน ซึ- งขณะนีEพบว่ามีการทรุ ดตัวของตลิ-ง เป็ น
แนวยาวถึง จุด ๆ ละ ประมาณ 7 เมตร เกรงว่าอาจจะทรุ ดตัวลุกลามไปถึง
ผิวจราจร ถนนสายบ้านเหล่า – ป่ าเลา และจะเสี ยหายมากขึEนได้ และเพื-อให้สามารถ
กัก เก็บนํEาได้เพียงพอในการใช้นE าํ สําหรับ อุปโภคและบริ โภค
&.ก่อสร้างตลิ-งพัง เพื-อเป็ นการป้ องกันการกัดเซาะของนํEา และป้ องกันตลิ-งและ ถนน
บนตลิ-งพัง
-

จึงนําปั ญหาดังกล่าวเสนอสภาเทศบาลพิจารณาแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของราษฎร

นายธนโชติ ธรรมจักร - ตามที-ได้รับหนังสื อร้องจากผูใ้ หญ่บา้ นในเขตเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ได้ให้ช่างไป
(ผอ.กองช่าง)
ดําเนินการสํารวจและประมาณการค่าใช้จ่าย ตามที-ได้นาํ เสนอต่อสภาเทศบาล ซึ- โครงการ
ดังกล่าวเป็ นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงขอให้สภาเทศบาลพิจารณา
อนุมตั ิ การจ่ายขาดเงินสะสม
นายสาธิ ต แก้วรากมุข - ให้ผอู ้ าํ นวยการกองคลังเป็ นผูช้ E ีแจงรายละเอียดเงินสะสม
(เลขานุการสภาฯ)
นางบุหลัน ประมูล
(ผอ.กองคลัง)

- เรี ยนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน
เทศบาลตําบลบ้านเหล่ามียอดเงินสะสมที-นาํ ไปใช้ได้ ณ วันที- &7 กันยายน ..3

1. หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน
ยอดเงินสะสม ณ วันที- &7 กันยายน ..3
(ปรากฎตามงบแสดงฐานะการเงิน)
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรื อ กสอ.
6,735,754.50
ยอดผลต่างจากการชําระหนีE ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกูแ้ ละเจ้าหนีE
ยอดเงินสะสมทีนําไปใช้ ได้

24,494,051.54
6,735,754.50
17, , .
17,758,297.04

/พิสูจน์ ยอดเงิน..

-122. พิสูจน์ ยอดเงินสะสมจากบัญชี เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที- &7 กันยายน ..3 37,786,547.79
(ปรากฎตามงบแสดงฐานะการเงิน)
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย
5,& 5,760.00
(รวมเงินอุดหนุนที-ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ
, 7, ,3. 7
บัญชีเงินทุนสํารองเงินสะสม
,, 33,&, ...
บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)
.%,%.5,.4%.@4
ยอดเงินสะสมทีนําไปใช้ ได้
8@,@45,.&@.%?
นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ขอให้ที-ประชุมพิจารณาการอนุมตั ิใช้จ่ายเงินสะสมเพื-อบรรเทาปั ญหาความ
(ประธานสภาฯ)
เดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล
นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรื อไม่
(ประธานสภาฯ)
ที-ประชุมสภาฯ

- ไม่มี

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ขอมติที-ประชุมสภาเทศบาล ในการพิจารณาอนุมตั ิใช้จ่ายเงินสะสมเพื-อบรรเทาปั ญหา
(ประธานสภาฯ)
ความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล
ทีประชุ มสภาเทศบาล

- ที-ประชุมสภาเทศบาล มีมติเห็นชอบอนุมตั ิใช้จ่ายเงินสะสมเพื-อบรรเทาปั ญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล ดังนีE
-เห็นชอบ

จํานวน

เสี ยง

-ไม่เห็นชอบ

จํานวน - เสี ยง

-ไม่ออกเสี ยง

จํานวน - เสี ยง

- สรุ ป ที-ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า มีมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิจ่าย
เงินสะสมเพื-อบรรเทาปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล
-ระเบียบวาระที- , ...

- &ระเบียบวาระที ?
เรื องอืน ๆ
นายสาธิ ต แก้วรากมุข - การจัดงานลอยกระทงประจําปี ..3 โดยเทศบาลเป็ นเจ้าภาพในการจัดงานครัEงนีE
เลขานุการสภาฯ)
กําหนดการจัดงานลอยกระทง ในวันที- , พฤศจิกายน ..3 โดยจะเริ- มตัEงแต่เวลา
&.77 น เป็ นต้นไป จะมีการประกวดกระทงเล็ก และจะมีการเคลื-อนขบวนกระทงใหญ่
เวลา 2.&7 น. โดยจะตัEงขบวนสามแยกหน้าร้านครัวยกซด เคลื-อนขบวนมายังสนาม
โรงเรี ยน อนุบาลเวียงเชียงรุ ้ง ซึ- งจะมีการประกวดนางนพมาศ ประกวดร้องเพลง
- การแต่งกายชุดพืEนเมือง
นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ขอความร่ วมมือสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ร่ วมงานลอยกระทง โดยพร้อมเพียงกัน
(ประธานสภาฯ)
นายประเสริ ฐ นัEนต๊ะรัตน์ - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรื อไม่
(ประธานสภาฯ)
ที-ประชุม

- ไม่มี

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ขอขอบคุณผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน ขอปิ ดการประชุมสภาเทศบาล
(ประธานสภาฯ)
เลิกประชุ มสภาเทศบาลฯ เวลา 80 %& น.
(ลงชื-อ)

อําพา เงินสัจจา ผูบ้ นั ทึก/ผูพ้ ิมพ์รายงานการประชุมสภาเทศบาล
(นางอําพา เงินสัจจา)
เจ้าหน้าที-บริ หารงานทัว- ไป

(ลงชื-อ)

สาธิ ต แก้วรากมุข ผูต้ รวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
(นายสาธิ ต แก้วรากมุข )
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
คณะกรรมการ…

-14-

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมนีE แล้ว
เมื-อวันทีเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ..3
(ลงชื-อ) สิ ทธิ ศกั ดิ/
สุ ขเกษม ประธานกรรมการ
(นายสิ ทธิ ศกั ดิ/ สุ ขเกษม)

(ลงชื-อ) ประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์)
ประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า

(ลงชื-อ)

สุ คาํ มณี จนั สุ ข กรรมการ
(นายสุ คาํ มณี จนั สุ ข)

(ลงชื-อ)

สมบัติ มัน- กุง กรรมการ
(นายสมบัติ มัน- กุง)

