รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.๒๕๕6
วันที3่ 0 กันยายน พ.ศ.๒๕๕6 เวลา 09.0๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้

ผู้มาประชุม
๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นายบุญทา
ตันตรา
นายมานพ
ทาสีคา
นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม
นายทรงศักดิ์
สุภา
นายเจษฎา
อุตแจ่ม
นายรุ่งฤทธิ์
กองยศสืบ
นายรัตน์
ไชยวงค์ษา
นางพจนีย์
รัตพนัส
นายสงกรานต์
พรหมพนัส
นายทองดี
ปัญญาเจริญ
นายกันณพงศ์
จันทร์นา
นายรันต์ศิริหิรัญรัชตะ
ผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม
นายวัฒนา
จันทนุปาน
นายประเสริฐ
อุตตระพยอม
นายนราชัย
ริมแจ่ม
นายชนะ
บุตรนุชิต
นายกสินธุ์
สายเกษม
นายอุดม
ปันแจ่ม
นายพชร
หลวงไผ่พล
นายถวิล
มณีขัติย์
นายศักดิพันธุ์
จันตัน
นางอนงค์ลักษณ์
ธีระศักดิ์
นางมาลินี
อัตตะศิริ
นายสายัณห์
มณีวรรณ

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกฯ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
13.นางสาวสุธาสิน.ี ...........

13
14
15
16
17

นางสาวสุธาสินี
นางรัชนีวรรณ
นายธนชาติ
นายธนาคาร
ด.ต.อดิเรก

บูรพาพัธ
จินดาสถาน
เตจ๊ะยวง
พึ่งธรรม
อินต๊ะพิงค์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการผอ.กองคลัง
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

/-เริ่มประชุมเวลา.......

เริ่มประชุมเวลา09.3๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุม นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม เลขานุการสภาเทศบาล ได้นับ
องค์ป ระชุ ม เห็ นว่ าสมาชิกสภาเข้าประชุม จ านวน ๑2 คน เป็นอันว่ าครบองค์
ประชุมแล้ว ได้กล่าวเชิญนายบุญทา ตันตรา ประธานสภาเทศบาล เป็นประธาน
เปิดการประชุมสภาเทศบาล และจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

นายบุญทา ตันตรา :
ประธานสภาเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับ
วันนีเป็นการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครังที่ 3
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6 ตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2556 บัดนี ได้เวลาอัน
สมควรแล้ว ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๑เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี

ที่ประชุม

รับทราบ

นายบุญทา ตันตรา :
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล เมื่อคราวประชุม
สภาสมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 ครังที่ 1 ในวันที่ 24 กันยายน 2556 และเมื่อคราว
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครังที่2 ในวันที่ 25 กันยายน 2556ที่ฝ่าย
เลขานุการสภาเทศบาล ได้นาสาเนาแจกจ่ายไปแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม
หรือขอแก้ไข เพิ่มเติม โปรดยกมือ

นายรันต์ศิริหิรัญรัชตะ:
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านขอแก้ไขรายงานการ
ประชุม ในวันที่ 25 กันยายน 2556 โดยขอให้เพิ่มเติมข้อความ หน้าที่ 4 บรรทัด
ที่9 ข้อที่3 จอมอนิเตอร์ ขนาด 20 นิว 1 เครื่องสายสัญญาณ CCTV พร้อมท่อ
BNC 8 ชุดสามารถดูผ่านมือถือในระบบ 3 G เพิ่มเป็น “จอมอนิเตอร์ LEDขนาด
20 นิว 1 เครื่อง สายสัญญาณ CCTV พร้อมท่อ BNC 8 ชุดสามารถดูผ่านมือถือใน
ระบบ 3 G”

/-เรียน ประธานสภา......

นายพชรหลวงไผ่พล:
รองปลัดเทศบาล

เรียน ประธานสภาเทศบาลและ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านขอแก้ไขรายงานการ
ประชุมเมื่อคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครังที่ 1 ในวันที่ 24 กันยายน
2556 หน้าที่ 5 เดิม บริษัทจะโอนเงินให้เทศบาลในวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ขอ
แก้ไขเป็ นโอนให้ เทศบาลในวันที่ 9 ตุลาคม 2556 และเดิมสร้างฝายในวันที่ 9
ตุลาคม 2556 ขอแก้ไขเป็นวันที่ 4 ตุลาคม 2556

นายบุญทาตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ขอให้เพิ่มเติม รายงานการประชุมเมื่อคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครังที่
2 ในวันที่ 25 กันยายน 2556 หน้าที่ 10 ชื่อนายบุญทา ตันตรา ประธานสภา
เทศบาล

นายบุญทาตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือขอแก้ไข เพิ่มเติม โปรดยกมือ (ไม่มี)สมาชิกท่านใด
เห็นควรรับรองรายงานการประชุม โปรดได้ยกมือ

มติที่ประชุม

มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง จานวน ๑0 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ไม่อยู่ในที่ประชุม 1คน
ลาประชุม – ไม่มี

นายบุญทาตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าที่ประชุมรับรอง รายงานการประชุม

นายบุญทาตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติ มประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556ฉบับที่ 3ซึ่งขณะนีอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้มีอานาจ
ลงนามอยู่ จึงขอเลื่อนวาระนีออกไปพิจารณาเป็นวาระสุดท้าย

ที่ประชุม

รับทราบ

/-3.2 เรื่องญัตติขออนุมัต.ิ .....

นายบุญทาตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

3.2 เรื่องญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ขอเชิญนายกเทศมนตรีกล่าวชีแจง

นายวัฒนาจันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้เนื่องจากญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณ ฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุมีความคลาดเคลื่อน
ของข้อมูลในการพิจารณา จึงขอถอนญัตติจากการพิจารณาวันนี ออกไปก่อน

ที่ประชุม

รับทราบ

นายบุญทาตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

3.3 เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ฉบับที่2 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอ
เชิญนายกเทศมนตรีกล่าวชีแจง

นายวัฒนาจันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
ข้า พเจ้ าขอเสนอญั ต ติข ออนุ มั ติแ ก้ ไขเปลี่ ย นแปลงงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ฉบับที่ 2 หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฮ่องกอม่วง-เทคโน
หมู่บ้านครู เป็นเงิน 1,124,200 บาท โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี
เรื่องเดิม
ตามเทศบั ญญั ติ เรื่ อง งบประมาณรายจ่ ายเพิ่ มเติ ม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556ฉบับที่ 2 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืนฐาน งบ ลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท โครงการซ่อม
สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก สายฮ่ อ งกอม่ ว ง-เทคโนหมู่ บ้ า นครู เป็ น เงิ น
1,124,200 บาท นัน

/-ข้อเท็จจริง.......
ข้อเท็จจริง

เนื่องจากเกิดความผิดพลาด การเร่งรีบในการจัดทาข้อมูลและตาม
หลักฐานการแบ่งเขตการปกครองท้องที่ รายการค่าโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายฮ่องกอม่วง-เทคโนหมู่บ้านครู จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแจง
ประเด็นที่จะต้องพิจารณา
โครงการและคาชีแจงเดิม

รายละเอียดคาชีแจงที่แก้ไข

โครงการซ่ อมสร้ างถนนคอนกรี ต โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เสริมเหล็ก สายฮ่องกอม่วง-เทคโน สายฮ่องกอม่วง-เทคโนหมู่บ้านครู
หมู่บ้านครู
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ซ่ อ มสร้ า งถนน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้าง คอนกรีต
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 เสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านฮ่องกอม่วงสอง
บ้านฮ่องกอม่วง ตาบลมะเขือแจ้ ตาบลมะเขือแจ้ อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน สาย สายฮ่องกอม่ว ง-เทคโนหมู่บ้ านครู ขนาด
ฮ่ อ งกอม่ ว ง-เทคโนหมู่ บ้ า นครู กว้าง 6.00 เมตร ยาว 352 เมตร หรือมี
ขนาดกว้ า ง 6.00 เมตร ยาว พืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,132 ตาราง
3 5 2 เ ม ต ร ห รื อ มี พื น ที่ เ ท เมตร พร้ อ มไหล่ ท างหิ น คลุ ก ตามแบบ
คอนกรี ต ไม่ น้ อ ยกว่ า 2,132 แปลนแผนผังของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
ตารางเมตร พร้ อ มไหล่ ท างหิ น (ตังจ่ายจากเงินรายได้)ปรากฏในแผนพัฒนา
คลุก ตามแบบแปลนแผนผังของ สามปี (พ.ศ.2556-2558) จ านวนเงิ น
เทศบาลตาบลมะเขือแจ้ (ตังจ่าย 1,124,200บาท
จากเงิ นรายได้ ) ปรากฏ ใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25562558) จานวนเงิน 1,124,200
บาท

/-กฎหมายและระเบียบ......
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543ข้อ 29
ความว่า“การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น
ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เพื่อพิจารณาต่อไป

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

นายกสินธุ์ สายเกษม:
ปลัดเทศบาล

นายรัตน์ไชยวงค์ษา:
สมาชิกสภาเทศบาล

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2556 ฉบั บ ที่ 2 หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อสร้ า ง ค่า โครงการซ่ อมสร้ างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายฮ่องกอม่วง-เทคโนหมู่บ้านครู ตามที่ได้เสนอมามีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ ขอเชิญ
เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเสนอให้รวมค่าซ่อมสร้างถนน
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก หมู่ ที่ 6 บ้ า นฮ่ อ งกอม่ ว งและ ค่ า ซ่ อ มสร้ า งถนนคอนกรี ต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านฮ่องกอม่วงสอง
เรียน ประธานสภาและ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านจากการสอบถามผู้ใหญ่บ้านใน
พืนที่ ได้ความว่าการแบ่งเขตทังสองหมู่บ้านนัน ให้ถือเส้นกึ่งกลางของถนน จึง เห็น
ควรให้รวมค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่6 บ้านฮ่องกอม่วงและ ค่าซ่อม
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านฮ่องกอม่วงสอง
ตามที่ได้เสนอมามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ ขอเชิญ(ไม่มี)
มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติ โปรดยกมือ

/-มติที่ประชุม........
มติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียง จานวน 11 เสียง

มติที่ประชุม

งดออกเสียงจานวน ๑ เสียง
ไม่อยู่ในที่ประชุม - คน
ลาประชุม ไม่มี
ขอเชิญรองปลัดเทศบาลนาเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล
นายพชรหลวงไผ่พล:
รองปลัดเทศบาล

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน จากการที่เทศบาลได้จัดการ
แข่งขันเปตองหลายวันที่ผ่านมา ขอแจ้งให้ทราบว่าวันนีจะเป็นการแข่งขันรอบชิง
ชนะเลิศ และก็ขอเชิญทีมผู้บริหาร แข่งขันกับทีมสานักปลัด ทีมสภาเทศบาล แข่งขัน
กับทีมกองช่าง
- แจ้งเรื่องโครงการศึกษาดูงานที่กาหนดจัดระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2556
ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยขอแจ้งกาหนดวันอบรมก่อนที่จะเดินทางไปในวันที่ 11
ตุลาคม 2556เริ่มเวลา 09.30 น.อบรมประมาณครี่งวัน และในวันที่ 14 ตุลาคม
2556 เวลา 11.00 น.พร้อมกันที่เทศบาลเพื่อเดินทางออกเวลา11.30 น.
รับทราบ

ที่ประชุม
พักรับประทานอาหารกลางวัน และเริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล
เริ่มประชุม(ต่อ)
เวลา 15.00 น.
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

3.3 เรื่ อ ง ญั ต ติ ข ออนุ มั ติ กั น เงิ น ตามเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ฉบับที่ 3 ขอเชิญนายกเทศมนตรีกล่าวชีแจง

/-เรียนประธานสภา........
เรียน ประธานสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ขอประกาศเทศบาลตาบลมะเขือแจ้เรื่อง

นายวัฒนา จันทนุปาน
นายกเทศมนตรี

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม( ฉบับที่ 3 ) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2556
ด้วยเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครังที่ 1
ประจาปี พ.ศ.2556 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(
ฉบับที่ 3 )ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในวันที่ 24 กันยายน 2556 (วาระ
แรก/รับหลักการ) และได้มีมติให้ความเห็นชอบในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัย
ที่ 2 ครังที่ 2 วันที่ 25 กันยายน 2556 ประกอบกับได้รับความเห็นชอบของ
นายอาเภอเมืองลาพูน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูนตาม หนังสือ
อาเภอเมืองลาพูน ที่ ลพ 0023.6/4399 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2556
ให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม( ฉบับที่ 3 ) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2556อาศัยอานาจตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2543 ) จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อได้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยแล้วเจ็ดวัน จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่
30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 ลงชื่อ นายวัฒนา จันทนุปานนายกเทศมนตรี
ตาบลมะเขือแจ้
ต่อไป ก็จะขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ฉบับที่ 3โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี
เรื่องเดิม
ตามประกาศเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 30
กันยายน พ.ศ.2556

/-ข้อเท็จจริง.......
ข้อเท็จจริง

ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป (เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 3) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 นัน เทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ยังมิได้มี
การก่ อหนี ผู กพั นใดๆไว้ รวมจนถึ งยั งมิ ได้มี การวางฎีกาการเบิ กจ่ ายแต่อย่ างใด
ประกอบกับใกล้ระยะเวลาสินปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ข้อพิจารณา
เทศบาลต าบลมะเขื อแจ้ มี ความจ าเป็ น ที่ จะต้ อ งใช้ งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3 )ประจาปี พ.ศ. 2556 เพื่อการพัฒนาตาบลมะเขือแจ้
ด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึนโดยคานึงถึงหลักการประหยัดได้ผลงานที่เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน และมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
ที่ได้วางไว้ ประกอบกับใกล้ระยะเวลาสินปีงบประมาณ พ.ศ.2556
จึงเสนอต่อสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้พิจารณาอนุมัติให้กันเงิน
รายละเอีย ดที่ปรากฏตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป(เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ไว้เบิกในปี
ถัดไป กรณีไม่ก่อหนีผูกพัน รายละเอียดปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
( เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 )

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อาศัย ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยการรั บเงิน การเบิ ก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบที่ 2) พ.ศ.2548 หมวด 5 การกันเงิน
ข้อ 57 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนีผูกพันไว้ก่อนสินปี โดยสั่งซือ
หรือสั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชาระหนีผูกพันไม่ทันสิน
ปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
หากดาเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อ
สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน

/-ข้อ 58 ให้วางฎีกากันเงิน.......
ข้อ 58 ให้ วางฎีกากันเงินตามแบบที่กรมส่ งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่ นก าหนดวันสิ นปีอย่างน้ อยสามสิ บวัน เว้ นแต่มี เหตุผ ลสมควร ผู้ บริห าร
ท้องถิ่นอาจพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลา ยื่นขอกันเงินได้ไม่ก่อนวันทาการสุดท้าย
ของปีนัน
ข้อ 59ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยัง
มิได้ก่อหนีผูกพันแต่มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดาเนินการก่อหนีผูกพันตาม
เงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่ น หรื อกรณี มี ความจ าเป็ นต้ องแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงรายการดั งกล่ าวที่ ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ ยน หรือเปลี่ ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่
กรณี
กรณี เมื่ อสิ นสุ ดระยะเวลาการกั นเงิ นและขยายเวลาเบิ ก จ่ ายเงิ นแล้ ว หากไม่ ไ ด้
ดาเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจานวนนันตกเป็นเงินสะสม
เพื่อให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและมีความ
ถู กต้ องตามระเบี ยบ จึ งเห็ นควรพิ จารณาอนุ มั ติ ให้ กั นเงิ นค่ าครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ นและ
สิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้ก่อหนีผูกพันตามรายการข้างต้น ไว้เบิกในปีถัดไป โดยอาศัย
ระเบียบข้อ 57,58 และ59 ตามเสนอ
ขอเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

นายบุญทาตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ญั ต ติ ข ออนุ มั ติ กั น เงิ น ตามเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 ฉบับที่3 กรณียังไม่ก่อหนีผูกพันตามที่ได้เสนอมามีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ ขอเชิญ

/-เรียนประธานสภา.......
เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านขอเสนอความเห็นว่าควรกันเงิน

นายรันต์ศิริหิรัญรัชตะ:
สมาชิกสภาเทศบาล

ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอมาเนื่ องจากหากไม่เห็นชอบให้กันเงินไว้ งบประมาณ
ทังหมดก็จะตกเงินสะสม

นายกันณพงศ์ จันทร์นา:
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านขอแสดงความเห็นด้วยที่ให้กันเงิน
ดังกล่าวเพราะการบริหารราชการจะบรรลุเป้าหมายและส่งผลทาให้เกิดประโยชน์สุข
ต่อประชาชน

นายทรงศักดิ์สุภา:
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสงกรานต์พรหมพนัส:
สมาชิกสภาเทศบาล

นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
แทนประธานสภา
มติที่ประชุม

เรียน ประธานสภาและ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านขอแสดงความเห็นด้วยเพราะจะ
เป็ นประโยชน์ต่อประชาชนในพืนที่ แต่ขอตังข้อสังเกตกรณี ในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานเทศกิจ หมวดค่าใช้สอย โครงการรักษาความปลอดภัยในเขต
เทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการติดตังจุดตรวจรักษา
ความปลอดภัยในเขตเทศบาล จานวน 21 หมู่บ้าน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ กล่องเหล็ก
รับร้องร้องทุกข์ประจาวัด โรงเรียน โบสถ์ฯลฯ จานวน 20,000 บาท หากเทศบาล
ด าเนิ น การจั ด ซื อและติ ด ตั งแล้ ว ขอให้ เ จ้ า หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบออกไปตรวจอย่ า ง
สม่าเสมอด้วยเนื่องจากเป็นช่องทางหนึ่งที่เข้าถึงประชาชนและเป็นเงิน จัดซือที่จ่าย
จากเงินภาษีประชาชน

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านขอแสดงความเห็นด้วย เพราะ
ขณะนีก็ใกล้จะสินสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2556

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญ(ไม่ม)ี มีสมาชิกท่านใด
เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินตามที่ได้เสนอมา โปรดยกมือ
มติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียง จานวน 9 เสียง
งดออกเสียงจานวน ๑ เสียง
ไม่อยู่ในที่ประชุม 2 คน
ลาประชุม ไม่มี
/-ระเบียบวาระที่4.......
ระเบียบวาระที่4 เรื่องอื่นๆ

นายบุญทาตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล
นายกันณพงศ์ จันทร์นา:
สมาชิกสภาเทศบาล

นายรัตน์ไชยวงค์ษา:
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสงกรานต์พรหมพนัส:
สมาชิกสภาเทศบาล

นางพจนีย์รัตพนัส:
สมาชิกสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือหัวหน้าส่วนราชการเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ขอเชิญ
เรี ยน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุ กท่านช่วงนีเป็นช่ว งของฤดูมรสุ ม
สืบเนื่องจากวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา นัน ได้เกิดนาหลากที่หมู่12
บ้ านเหล่ า ชาวบ้านได้รั บความเดือดร้ อนและไม่มี สมาชิ กสภาเข้ าไปดู แล จึ งถู ก
ชาวบ้านติติง จึงขอสอบถามฝ่ายบริหารว่ามีงบประมาณฉุกเฉินที่จะเข้าไปช่วยเหลือ
หรือไม่ ถ้ามีอยู่ขอให้รีบดาเนินการโดยการวางท่อที่หมู่ 12 ขอให้เจ้าหน้าที่เข้าไป
ตรวจสอบและรีบดาเนินการด้วยความรวดเร็ว โดยเฉพาะเขต2 มีปัญหาเรื่องนาหลาก
บ่อยครัง และขอให้สมาชิกสภาลงพืนที่เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน
ด้วย

เรี ย น ประธานสภาและ สมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท่ า น ตามที่ ส ภาได้ อ นุ มั ติ
พระราชบัญญัติขุดดิน ถมดินที่จะมีการวางท่อตามหน้าดินนันๆ แต่ปรากฏว่าถนน
สายเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ มีการถมดินหลายที่ แล้วยังไม่ได้วางท่อ เกรงว่า
จะมีปัญหาตามมาภายหลัง

เรียน ประธานสภาและ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านช่วงนีเป็นช่วงฤดูฝน ขอให้ฝ่าย
บริหารเตรียมพร้อมรับมือกับอุทกภัยที่จะเกิดขึน

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านขอแสดงความคิดเห็นว่า สัปดาห์
ที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยและได้ลงพืนที่ซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายในหลายๆจุด
แล้ว จึงขอความร่วมมือสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านหากพบเห็นพืนที่ที่ได้รับความ
เสียหาย ให้รีบประสานงานกันและรีบดาเนินการให้เร็วที่สุด และขอให้สมาชิกอดทน
กับคาติติงของชาวบ้าน

/-เรียนประธานสภา.......
เรี ยน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้มีโอกาสพบกับเจ้าหน้าที่

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

พนักงานกองช่าง ได้ให้เกียรติมอบอินทรธนูให้ กับนายสายัณห์ มณีวรรณ หัวหน้า
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ที่ได้รับการเลื่อนตาแหน่งจากระดับ 6 เป็นระดับ 7
-เรื่องการซ่อมแซม บางอย่างต้องซ่อมแซมเท่าที่ทาได้ รักษาตามอาการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า จึงอยากให้กองช่างไปตรวจสอบพืนที่ก่อสร้าง การถมดิน การทาหอพัก
รวมทังทารัวบ้าน เรื่องถนน ที่เสียเป็นหลุ มเป็นบ่อมีปัญหามาตังแต่ก่อนหน้าที่จะ
ได้ รั บ ต าแหน่ งนายกเทศมนตรี แล้ ว เนื่ องจากการท าถนนที่ ไม่ มี คุ ณภาพและจะ
พยายามแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน
-กรณีพายุที่จะเข้ามาประเทศไทยในช่วงนี สืบเนื่องจากที่ สมาชิกสภาเป็นห่วงเรื่อง
การเตรียมพร้อมรับมือกับอุทกภัยและปัญหาที่จะเกิดขึนตามมา ฝ่ายบริหารไม่ได้นิ่งดู
ดายและพร้อมจะดาเนินการแก้ไขปัญหา ในส่วนของซ่อมแซมจะให้กองช่างประกาศ
และจัดหาผู้รับเหมา

นางสาวเสาวลักษณ์ริบแจ่ม:
สมาชิกสภาเทศบาล

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเกี่ยวกับรายได้การจัดเก็บภาษี
เพื่อที่จะนามาดูแลกิจกรรมโครงการต่างๆ เช่น กรณีที่มีนายทุนเข้ามาซือที่ดิน ที่อยู่
ภายในเขตตาบลมะเขือแจ้ ทราบข้อมูลมาว่านายทุนยังไม่ได้ชาระภาษีให้กับเทศบาล
จึงอยากสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่ามีมาตรการในการจัดเก็บภาษีอย่างไร

เรียน ประธานสภาและ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านการบริหารจัดการ งานแผนที่
ภาษีและจัดเก็บรายได้ งานจัดเก็บรายได้มีกรอบชัดเจน แต่งานแผนที่ ภาษี ยังไม่มี
แม้แต่เจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการจริงๆมาปฏิบัติงาน มีความคิดว่าต่อไปจะต้องรับ
เจ้าหน้าที่ที่เข้าใจในเรื่องนีเข้ามาปฏิบัติงาน โดยคุณลักษณะเช่น 1.ต้องเป็นช่างโยธา
2.มีความรู้ด้านบัญชี 3.มีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะงานและในอนาคต
อาจจะให้เจ้าหน้าที่งานแผนที่ภาษีไปปฏิบัติงานประจาอยู่ที่ สานักงานที่ดินจังหวัด
ลาพูน
-การจัดเก็บภาษี ส่วนใหญ่ที่เทศบาลตาบลมะเขือแจ้จะสามรถเก็บได้มีอยู่ 3 อย่างคือ
1.ภาษีป้าย 2.ภาษีโรงเรือน 3.ภาษีที่ดิน โดยอาศัยกฎหมายรองรับในการจัดเก็บ
รวมทังตลาดนัดต่างๆในตาบล
/-เรียนประธานสภา..........
เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเรื่องภาษีที่นา ตามที่นางสาว

นายรุ่งฤทธิ์กองยศสืบ:
สมาชิกสภาเทศบาล

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

นายกสินธุ์ สายเกษม:
ปลัดเทศบาล

เสาวลักษณ์ ริบแจ่ม กล่าวมาข้างต้นนัน อยากทราบว่า ใน 1 ปี เทศบาลจะต้องเก็บ
ภาษี ผู้ เ ช่ า ที่ น าเท่ า ไหร่ เพราะเจ้ า ของที่ น าเก็ บ ผู้ ป ระกอบการเช่ าที่ น า
ไร่ละ 1,000 บาท แล้วเสียภาษีให้กับเทศบาลเท่าไหร่ ฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ตามเรื่องด้วย

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านการเช่าที่นาในกรณีที่สมาชิกสภา
กล่าวถึงนันเป็นการเช่านอกระบบ เพราะที่ผ่านมาไม่มีมาตรการในการจัดเก็บภาษีที่ดี
และมีข้อมูลไม่ครบ ในปีงบประมาณ 2557 นี จะวางมาตรการในการจัดเก็บภาษี
ใหม่

เรียน ประธานสภาและ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านขอเสริมเรื่องการจัดเก็บภาษีต่อ
จากนายกเทศมนตรี ภ าษี ก ารบ ารุ ง ท้ อ งที่ หน้ า ที่ ใ นการส ารวจเป็ น หน้ า ที่ ของ
ผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายการจัดเก็บภาษีที่ผ่านมานัน ที่นา เก็บภาษีไร่ละ 5 บาท
ที่นาที่ให้ผู้อื่นเช่า เก็บภาษีไร่ละ 15 บาท ที่รกร้างไร่ละ 20 บาท แต่ที่ผ่านมามี
จุดอ่อนคือ ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ทาหน้าที่สารวจจริง กรณีนีมีที่นา 2,000 ไร่ อยู่ในพืนที่
หมู่บ้านใดบ้าง เจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีจะต้องเข้าไปสารวจพืนที่และผู้ใหญ่บ้านก็จะต้อง
ออกสารวจด้วย
- ในปี พ.ศ.2557 ถึงเวลาจะต้องประเมินภาษีใหม่ 4 ปี ประเมิน 1 ครัง คาดหวังว่า
ปีหน้าจะต้องจัดเก็บภาษี ได้ทะลุเป้ารวมแล้วประมาณ 48 ล้านกว่าบาท ไม่รวมเงิน
อุดหนุน เจ้าหน้าที่ประเมินจะต้องประเมินภาษีทุกรูปแบบ และสมาชิกสภาจะต้องมี
ส่วนร่วมชีเป้าให้ผู้ปฏิบัติ สารวจและจัดเก็บ

/-เรียนประธานสภา.......
เรี ย น ประธานสภาและสมาชิ กสภาเทศบาลทุ กท่ านสื บ เนื่ องจากที่ ได้ ขอความ

นายประเสริฐอุตตระพยอม:
รองนายกเทศมนตรี

ช่วยเหลือจาก อบจ.เรื่องซ่อมแซมทางลอดสะพาน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ หมู่ที่13 ทาง
อบจ. ให้เจ้าหน้าที่สารวจที่ หมู่ท1ี่ 3 ถึง หมู่ท1ี่ 6 แล้ว เจ้าหน้าที่ของ อบจ.ขอยืมสาย
วัดความยาวของถนน และขอให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลมะเขือแจ้ไปวัดความกว้าง
ถนนเพื่อทาลูกรังแล้วส่งข้อมูลไปยัง อบจ. เพื่อที่ อบจ.จะได้ดาเนินการต่อไป
-ปัญหาอุทกภัย ในหมู่ที่ 12 บ้านเหล่า ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา
ผู้ใหญ่บ้านได้โทรมาแจ้งให้ไปช่วยเหลือปัญหานาท่วม ก็ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าไปแล้ว

นายบุญทาตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

มี ส มาชิ ก สภาเทศบาลหรื อ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการเสนอเรื่ อ งอื่ น ๆหรื อ ไม่ ( ไม่ มี ) ก็
ขอขอบคุณสมาชิกทุกๆ ท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครังนีจนครบองค์ประชุมและ
ขอขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ทุกท่าน และขอปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครังที่ 3 ประจาปี พ.ศ.
๒๕๕6 ไว้เพียงแค่นี

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.
(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทาการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล ฉบับนี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 เห็นว่าถูกต้องกับความจริง
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายทองดี ปัญญาเจริญ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายสงกรานต์ พรหมพนัส)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายทรงศักดิ์ สุภา)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายเจษฎา อุตแจ่ม)

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม)

