๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ.๒๕๕6
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕6 เวลา 13.0๐ 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

นายบุญทา
นายมานพ
นางสาวเสาวลักษณ์
นายทรงศักดิ์
นายเจษฎา
นายรุ่งฤทธิ์
นายรัตน์
นางพจนีย์
นายสงกรานต์
นายทองดี
นายกันณพงศ์
นายรันต์
ผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม
นายวัฒนา
นายประเสริฐ
นายกสินธุ์
นายอุดม
นายศักดิพันธุ์
นางมาลินี
นายนพดล
นายสายัณห์
นางรัชนีวรรณ

ตันตรา
ทาสีคา
ริบแจ่ม
สุภา
อุตแจ่ม
กองยศสืบ
ไชยวงค์ษา
รัตพนัส
พรหมพนัส
ปัญญาเจริญ
จันทร์นา
ศิริหิรัญรัชตะ

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

จันทนุปาน
อุตตระพยอม
สายเกษม
ปันแจ่ม
จันตัน
อัตตะศิริ
เตียวตระกูล
มณีวรรณ
จินดาสถาน

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองสวัสดิการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายแบบแผน
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

/10. นางรุ่งรัต...........

๒
10
11

นางรุ่งรัต
นางอัญชลี

จาปาเทศ
กันทะสะวะ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

/เริ่มประชุมเวลา…….

๓
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น. เมื่ อ ถึ ง เวลาประชุ ม นางสาวเสาวลั ก ษณ์ ริ บ แจ่ ม เลขานุ ก ารสภาเทศบาล
ได้นับองค์ประชุม เห็นว่าสมาชิกสภาเข้าประชุม จานวน ๑2 คน เป็นอันว่าครบองค์
ประชุมแล้ว ได้กล่าวเชิญนายบุญทา ตันตรา ประธานสภาเทศบาล เป็นประธาน
เปิดการประชุมสภาเทศบาล และจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
นายบุญทา ตันตรา :
ประธานสภาเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุก ท่าน สาหรับ
วันนีเป็นการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครังที่ 4
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕6 ตรงกับวันที่ 6 กันยายน 2556 บัดนีได้เวลาอัน
สมควรแล้ว ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
แจ้งกาหนดการรับแปรญัตติโดยคณะกรรมการรับแปรญัตติเรื่องร่างเทศบัญญัติเรื่อง
สถานที่จาหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.2556 ในวันที่ 10 กันยายน 2556
ณ ห้ อ งประชุม สภาเทศบาลต าบลมะเขือ แจ้ ส่ ว นการพิจ ารณาร่า งเทศบัญ ญั ติ
เรื่ อ งสถานที่ จ าหน่ า ยอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.2556 ในวาระที่ 2,3
จะก าหนดแจ้ ง ให้ ใ ห้ ท ราบอี ก ครั ง และคาดว่ า จะก าหนดวั น ประชุ ม ก่ อ นวั น ที่
15 กันยายน 2556 และขอเชิญนายกเทศมนตรีแจ้งเรื่องต่างๆให้ที่ประชุมทราบ

นายวัฒนา จันทนุปาน
นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน มีเรื่องต่างๆที่จะแจ้งให้ทราบดังนี
- ได้ให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ตังกล้องวิดีโอบันทึกภาพในการประชุม
ครังนี เพื่อให้การประชุมมีความศักดิส์ ิทธิ์และมีความหมาย
- เป็ น เรื่ อ งที่ แ จ้ ง ให้ รั บ ทราบ จะไม่ มี ก ารเปิ ด โอกาสให้ ซั ก ถาม
ส่วนประเด็นในเรื่องเพื่อพิจารณานัน เป็นเรื่องของสภาที่จะให้ถามหรือ
จะให้ตอบ

/-ด้วยทางอาเภอเมือง.......

๔
- ด้วยทางอาเภอเมืองลาพูน มีหนังสือส่งให้ เทศบาล เชิญชวนสมาชิก
สภาท้องถิ่น ให้เข้าร่วมการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ในระหว่างวันที่
16-20 กั นยายน 2556 ณ โรงเรี ยนเทศบาลอุ โ มงค์ ส่ ว นของ
นายกเทศมนตรีได้รับเกียรติให้ ไปร่วมกิจกรรมรอบกองไฟ แต่ถ้ามี
สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงาน ของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ไป
จานวนมาก ก็คงจะต้องเข้าร่วมทังกิจกรรมในตอนกลางวันและตอนดึก
ซึ่งจากการที่ได้สอบถามสมาชิกสภา มีสมาชิกสภาส่วนใหญ่ที่จะเข้า
อบรม หลังจากเลือกประชุมแล้ว ขอให้แจ้งรายชื่อและจานวนสมาชิก
สภาที่จะเข้าร่วมอบรมในครังนีด้วย
- ได้ประสานงานกับนายกเทศมนตรีหลายท่า น เช่น นายกเทศมนตรี
ตาบลอุโมงค์ นายกเทศมนตรีเหมืองง่า เป็นต้น เพื่อที่จะไปศึกษาดู
งานการกาจัดขยะมูลฝอยโดยใช้เครื่องมือกาจัด ที่ อบต.บ้านกาด
อ.แม่ ส ะเรี ย ง จ.แม่ ฮ่ อ งสอน ในวั น ที่ 9 กั น ยายน 2556
ตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน ซึ่งเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ต้องมี
การปรับปรุงการกาจัดขยะอีกหลายอย่าง การไปศึกษาดูงานในครังนี
เป็นการเดินทางราชการ ที่ได้ขออนุญาตจากนายอาเภอเมืองลาพูน
เรียบร้อยแล้ว
- การบริ ห ารงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ในส่ ว นของเทศบั ญ ญั ติ
เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ไม่เกินวันที่ 15 กันยายน 2556 นี ส่วนที่มี
รายได้ เกิ น ก็ จะจั ดเป็ นเทศบั ญญั ติ เพิ่ มเติ ม ฉบั บที่ ส อง ขณะนี มี
งบประมาณอยู่สองล้านเจ็ดหมื่นบาท จะได้นัดคุยนอกรอบระหว่าง
ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติอีกครังในเรื่องนี
- ในส่ ว นของเทศบั ญ ญั ติ เ พิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ ส อง ได้ พู ด คุ ย ปรึ ก ษากั บ
ประธานสภาแล้ว จานวนงบประมาณที่โอนมาไม่นิ่ง แต่จะโอนเข้ามา
ไม่เกินวันที่ 19 กันยายน 2556 ถ้าหากว่าไม่ทันอย่างไร จะต้องขอ
ขยายเวลา ซึ่งจะต้องปรึกษากันนอกรอบและนาเสนอต่อสภาอีกครัง
ในคราวต่อไป

/-มีโอกาสได้เข้าอบรม.......

๕
- มีโอกาสได้เข้าอบรมสัมมนาเรื่องต่างๆ ดังนี
1.ปรับปรุงระเบียบหรือเทศบัญญัติ
2.เรื่องกันเงิน งบประมาณทังหมดได้มาอย่ างไร และเป็นจานวน
งบประมาณเท่าไหร่
3.บุ คคลากรในหน่ วยงานเทศบาล มี จ านวนเพี ยงพอหรื อไม่ และ
เหมาะสมกับตาแหน่งงานที่ทาอยู่มากน้องเพียงใด
4.การจัดซือจัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่ งก่อสร้างทังหมด ตลอดจนที่
สาธารณะประโยชน์ เป้าหมายคือการแก้ไขปัญหาของประชาชน ต้อง
ถูกกฎหมาย ถูกใจและถูกต้องตามมติประชาสังคม
- เรื่ องของเทศบั ญญั ติ จ าเป็ น จะต้ อ งมี ก ารพิ จารณาหลายๆเรื่ อ ง
เพราะอีก 2 ปี ข้างหน้าจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว จาเป็นจะต้อง
ปรับปรุงระบบเพื่อเตรียมสู่สิ่งที่จะเกิดขึนในอนาคต จึงไม่สามารถ
คาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึน ข้าราชการก็ต้องช่วยด้วย จึงจะเป็นการ
บริหารราชการที่ดี ในอนาคตอาจจะเพิ่มกองที่รับผิดชอบงานขึนมา
อีกหนึ่งกอง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า จึงจะต้องวางแผน
เทศบัญญัติต่อไป
-เรื่ อ งการบริ ห ารบุ ค คลในส านั กงาน จ าเป็ น จะต้ อ งปรั บ เปลี่ ย น
ซึ่งดูจากการประพฤติปฏิบัติงาน การเสนอแฟ้มต่างๆ เป็นต้น
-ช่วงนีเป็นช่วงสินปีงบประมาณ จะมีการประเมินการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการประจา ซึ่งมีการกาหนดในมาตรฐานตาแหน่งโดยมีกอง
บริหารบุคคลส่ วนกลางเป็นผู้ประเมิน ว่าตาแหน่งใดมีหน้าที่อะไร
นอกจากจะมีการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการประจา ตาม
มาตรฐานแล้ว ข้าราชการจะต้องมีวินัย จรรยาบรรณ ซึ่งเป็นตัวที่
คอยควบคุม เพื่อไม่ให้ข้าราชการออกนอกลู่นอกทาง หรือทาผิดวินัย
เพราะฉะนั นในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน ในปี งบประมาณ
2556 นี เพื่อพิจารณาเข้าสู่ ระบบการเลื่อนขันและขึนเงินเดือน
ข้าราชการที่ทางานไม่มีประสิทธิภาพ จะประเมินประสิทธิภาพไม่ให้
ขึนเงินเดือน หรือให้ออกหรือมีมาตรการอื่นเพื่อให้พ้นจากตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่บางคนไม่ทางานแต่ประจบเจ้านายเก่ง ก็อาจจะได้เลื่อน
ขัน 1 ขัน บางคนทางานดีก็จะได้ 1.5 แต่ถ้าคนที่ทาดีตามกรอบ
หลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ก็ จ ะได้ เ ลื่ อ นขั น 2 ขั น แต่ ใ น 100
เปอร์เซ็นต์ ก็จะมีพนักงานได้อยู่แค่ 15 เปอร์เซ็นเท่านัน
/-การประเมินข้าราช………

๖
การประเมินข้าราชการประจาและพนักงานในครังนี ได้ให้เกียรติฝ่าย
สภาร่วมประเมินประกอบกับฝ่ายบริหารด้วย โดยตามหน้าที่ของ
ฝ่ายสภามีอยู่ 3 อย่าง ดังนี 1.พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี
2.ออกเทศบัญญัติ 3.หน้าที่ในการตรวจสอบการประเมิน จะให้
ประเมินตังแต่ปลัดเทศบาลลงมาตามลาดับ ขณะนีฝ่ายบริหารได้ทา
แบบฟอร์มการประเมินไว้แล้ว คือใช้ประเมินเลื่อนขันเงินเดือน ในปีนี
คิดว่าจะไม่ให้ เพราะข้าราชการประจาบางคนไม่ทางาน หนีเวลา
ราชการไปดื่มสุรา อีกทังยังมีพนักงานที่เล่นไพ่ในเทศบาลซึ่งถือเป็น
สถานที่ ราชการ จะขอให้ ส มาชิก สภาช่ว ยประเมิ นและจะดูว่ าคิ ด
เหมือนหรือคิดต่างกับฝ่ายบริหาร
-เรื่ องโบนั ส ตามระเบี ยบให้ อ ยู่ แล้ ว แต่ ห ลั ก เกณฑ์ ยั ง ไม่ ชั ดเจน
อย่าคิดว่าจะได้สองเท่า เพราะจะให้ตามผลงานการปฏิบัติงาน คนเรา
จะได้ดีอยู่ที่ผลงาน เคยบอกแล้วว่า ข้าราชการถ้าอยู่กับทีมบริหารชุด
นีไม่ ได้ก็ ไม่ เป็นไร บริ ห ารก็ จะไม่ ส นใจดู แลข้าราชการเหมื อนกั น
จะสนใจที่จะดูแลแต่ประชาชนตาบลมะเขือแจ้เท่านัน
-ในเรื่องทีจ่ ะแจ้งให้ทราบทังหมดนี ได้คิดวางแผนมาล่วงหน้าแล้ว จึง
อยากให้เกิดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ที่ประชุม

รับทราบ

นายบุญทา ตันตรา :
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3
ครังที่ 3 ครังที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556
เวลา 14.00 น. ที่ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาล ได้นาสาเนาแจกจ่ายไปแล้ ว
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือขอแก้ไข เพิ่มเติม โปรดยกมือ (ไม่มี) สมาชิกท่านใด
เห็นควรรับรองรายงานการประชุม โปรดได้ยกมือขึน

มติที่ประชุม

มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง จานวน ๑1 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ไม่อยู่ในที่ประชุม – ไม่มี
ลาประชุม – ไม่มี
/-เป็นอันว่า……..

๗
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าที่ประชุมรับรอง รายงานการประชุม

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กรณียังไม่ก่อหนีผูกพัน
ขอเชิญนายกเทศมนตรีกล่าวชีแจง

นายวัฒนา จันทนุปาน
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
ข้ า พเจ้ า ขอเสนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ กั น เงิ น ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า งกรณี ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ หนี ผู ก พั น ตามเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี
เรื่องเดิม
ตามที่สภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ได้มีมติในการประชุมสภา
เทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั งที่ 3 เมื่ อวั นที่ 17 สิ งหาคม 2555
เห็ น ชอบเทศบั ญ ญั ติ เ รื่ อ ง งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี พ .ศ.2556
จานวน 56,000,000 บาท นัน
ข้อเท็จจริง
เทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ได้ดาเนินการตามแผนงานของเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2556 และใกล้ จ ะสิ นสุ ด
ปีงบประมาณแล้วแต่ยังมีโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จึงขอสรุปรายละเอียดดังนี
1.หมวดค่าครุภัณฑ์
สานักปลัด
1.1 เครื่องทาลายเอกสาร แบบทาลาย จานวน 10 แผ่น จานวน
1 เครื่อง ตังไว้ 5,000 บาท(ห้าพันบาทถ้วน)
1.2 เครื่องบันทึกเวลาการทางานด้วยลายนิวมือ จานวน 1 เครื่อง
ตังไว้ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
/-1.3 โต๊ะหมู่บูชา........

๘
1.3 โต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9) สาหรับใช้ในห้องประชุม จานวน 1 ชุด
ตังไว้ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
1.4 โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาด 29 นิว จานวน 1 เครื่อง
ตังไว้ 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
1.5 ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จานวน 2 ตู้ๆละ 6,500 บาท
ตังไว้ 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
กองการศึกษา
1.6 จัดซือและติดตังผ้าม่านหน้าต่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตังไว้ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
กองช่าง
1.7 เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน 1 เครื่อง
ตังไว้ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
เหตุผล
ครุภัณฑ์บางรายการหน่วยงานยังไม่ได้ขออนุมัติจัดซือ และครุภัณฑ์
บางรายการอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์เอกสารจัดซือหรือการส่งมอบพัสดุของงานพัสดุฯ
กองคลั ง จึ ง เกรงว่ า จะด าเนิ น การไม่ ทั น ภายในปี ง บประมาณ พ .ศ.๒๕๕6
(สินเดือนกันยายน 2556)
2.หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
กองการศึกษา
2.1 โครงการก่ อ สร้ า งห้ อ งน าในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาล
ตามแบบแปลนและแผนผังของเทศบาล ตังไว้ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
2.2 โครงการจัดสร้างสถานที่แปรงฟันของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ กเทศบาล ตามแบบแปลนและแผนผั งของเทศบาล ตังไว้ 50,000 บาท
(ห้าหมื่นบาทถ้วน)
เหตุผล
อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างเพื่อทางานจ้างดังกล่าว
/-กองสาธารณสุข.......

๙

-

-

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2.3 โครงการจัดตังศูนย์คัดแยกขยะของเทศบาล ประกอบด้วย
ก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ ขนาด 8.00x12.00 เมตร
ตังไว้ 493,000 บาท
- ก่อสร้างรัวสังกะสีและประตู ขนาด 326 เมตร ตังไว้
277,000 บาท
งานระบบไฟฟ้าภายในโครงการ ตังไว้ 500,000 บาท
รวมเป็นเงินตังไว้ 1,270,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสน
เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

เหตุผล
ประสานกองสาธารณสุ ข ฯ แล้ ว ด าเนิ น การไม่ ทั น ภายใน
ปี งบประมาณ พ.ศ.2556 เนื่ องจากสภาเทศบาลอนุ มั ติ เมื่ อวั นที่ 13 สิ งหาคม
2556
กองช่าง
2.4 โครงการก่ อ สร้ า งถนน คสล. หมู่ ที่ 4 บ้ า นสั น คะยอม
ตังไว้ 265,000 บาท (สองแสน หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2.5 โครงการก่ อ สร้ า งรางระบายน า คสล . หมู่ ที่ 18
บ้านใหม่ฝายหิน ตังไว้ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
2.6 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14 บ้านป่าตึง
ตังไว้ 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
2.7 โครงการก่ อสร้ างรางระบายน า คสล.รูปตั ว ยู หมู่ ที่ 8
บ้านกิ่วมื่น ตังไว้ 333,000 บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
เหตุผล
ลาดับที่ 2.4-2.6 อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา ส่วนลาดับที่ 2.7
อยู่ระหว่างจัดทาเอกสารโดยวิธีพิเศษเพื่อหาผู้รับจ้างทางานจ้างดังกล่าว
ข้อพิจารณา
เทศบาลต าบลมะเขื อ แจ้ จึ ง มี ค วามประสงค์ ข ออนุ มั ติ กั น เงิ น
ค่าครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จานวน 7 รายการ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่
ยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จานวน 7 รายการ ตามรายละเอียดข้างต้น

/-กฎหมายและระเบียบ.....

๑๐
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อาศั ยระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยการรั บเงิ น การเบิ ก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 การกันเงิน
ข้อ 57 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนีผูกพันไว้ก่อน
สินปี โดยสั่งซือหรือสั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชาระหนี
ผูกพันไม่ทันสินปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี
หากดาเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน
ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ยังมิได้ก่อหนีผูกพันแต่มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดาเนินการก่อหนีผูกพันตาม
เงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่ น หรื อกรณี มี ความจ าเป็ นต้ องแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงรายการดั งกล่ าวที่ ท าให้
ลักษณะ ปริ มาณ คุณภาพเปลี่ ยน หรือเปลี่ ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่
กรณี
กรณีเมื่อสินสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว
หากไม่ได้ดาเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจานวนนันตกเป็นเงิน
สะสมเพื่อให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและมี
ความถูกต้องตามระเบียบ จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติให้กันเงินค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่ งก่ อสร้ างที่ ยั งไม่ ได้ ก่ อหนี ผู กพั นจ านวน 14 รายการข้ างต้ น ไว้ เบิ กในปี ถั ดไป
โดยอาศัยระเบียบข้อ 57 และข้อ 59 ตามเสนอ
ขอเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เพื่อโปรดพิจารณา
ต่อไปว่ารายการไหนจะพิจารณาเห็นชอบให้กันเงินไว้หรือจะให้ตกไป

/-ญัตติขออนุมัติกันเงิน........

๑๑
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กรณียังไม่ก่อหนีผูกพัน ตามที่ได้เสนอมา
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ ขอเชิญ

นายทองดี ปัญญาเจริญ:
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอแสดงความเห็นด้วยเนื่องจาก
ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอมา เรื่องญัตติกันเงินค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กรณียังไม่ก่อหนี
ผู ก พั น มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า ควรจะกั น ไว้ ทั งหมด แต่ ข อติ ติ ง ในบางเรื่ อ ง เช่ น
เครื่องบันทึกในเวลาทางาน อนุมัติเมื่อเดือนสิงหาคม 2555 นัน ไม่รู้ว่าติดขัดจุด
ไหนและเรื่องโต๊ะหมู่บูชา ก็ยังไม่ได้จัดซือ แค่ทาเรื่องจัดซือภายในวันเดียว พรุ่งนีก็
ซื อได้ ขอสอบถามส านั ก ปลั ด ว่ า เรื่ อ งโทรทั ศ น์ สี รอมาปี ก ว่ า แล้ ว ยั ง ไม่ ไ ด้ ซื อ
ไม่ทราบว่าติดขัดตรงไหน
-เรื่องเจ้าหน้าที่ บางคนไม่ตังใจปฏิบัติงาน รวมไปถึงพนักงานจ้างเหมาบริการบางคน
ไม่ทางาน เดินไปมาในสานักงาน และขวดสุราขวดเบียร์ในสานักงานยังมีให้เห็นอยู่

-เรื่องโครงการต่างๆของกองช่าง บางโครงการค้างไว้เป็นปี บางโครงการทาไปแล้วแต่
บางโครงการก็ยังค้างคาอยู่ ขอให้ เจ้าหน้ าที่กองช่างช่ว ยดาเนิ นการให้ เรี ยบร้อย
โดยเร็ว
-งบประมาณปี 2557 ให้รีบๆดาเนินการ สรุปว่าขอกันเงินในส่วนนีไว้ทังหมด
นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ยนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุ กท่าน ขอแสดงความเห็ นด้ วยตามที่
นายกเทศมนตรีได้เสนอมา ทุกหมวด ทุกหน่วยงาน เห็นสมควรที่กันไว้ทังหมด เช่น
เครื่องทาลายเอกสารและเครื่องสแกนนิวมือ ของสานักปลัดเทศบาล เป็นต้น
-กองการศึกษา เรื่องติดตังผ้าม่านที่ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เห็นสมควร
เป็นอย่างยิ่ง
-กองช่าง ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตังใจทางานด้วยความรวดเร็ว

/-ในส่วนของครุภัณฑ์………

๑๒
-ในส่ ว นของครุ ภั ณฑ์ ฝากหน่ว ยงานที่ ดู แลรับผิ ดชอบ ตรวจสอบคุณสมบั ติของ
ครุภัณฑ์แต่ละอย่างให้ดีให้สมกับที่ชาวบ้านได้เสียภาษี เพราะครุภัณฑ์บางอย่างที่
ซือมา พังเร็วเกินไป ยกตัวอย่างเช่น เครื่องปรินซ์เตอร์ ของสานักปลัดเทศบาล
เรีย นประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่า น ขอแสดงความเห็ นด้วยกับที่
นายทองดี ปัญญาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล ได้กล่าวมาว่าทุกหมวดได้ตังไว้นาน
แล้ ว กัน ไว้ยิ่งเป็นเรื่องดี ขอติติงส านักปลั ดเทศบาล เรื่องการทาหนังสือจัดซือ
งานของปี 2556 ยังไม่ได้ดาเนินการ อยากเห็ นเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ไปไกล
มากกว่านี
นายสงกรานต์ พรหมพนัส: เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอแสดงความเห็นด้วยเนื่องจาก
สมาชิกสภาเทศบาล
ตามทีไ่ ด้เห็นแบบเสนอญัตติขอกันเงิน เห็นสมควรที่จะกันเงินไว้ และขอให้สานักปลัด
หรือเจ้ าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องชีแจงด้วยว่าทาไมถึงไม่จัดซือ จะดาเนินการเสร็จ
เมื่อไหร่ หากในปี 2557 ยังไม่เรียบร้อยแล้วมาขอกันเงินอีก ทางฝ่ายสภาจะไม่
ยอมอนุมัติกันเงินให้อีกแล้ว
นางพจนีย์ รัตพนัส:
สมาชิกสภาเทศบาล

-ส่วนตู้เย็นที่จะเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ไปยืมของคนภายนอกมานัน ขณะนีถ้าจะซือ
ใช้คืนเจ้าหน้าที่ต้องไปถามบุคคลภายนอกนันก่อนว่า คุณสมบัติของตู้เย็นที่ไปยืมมา
เป็นแบบไหน
-เรื่องผ้าม่าน ถ้าติดขัดเรื่องสี คุณสมบัติ ก็สามารถมาปรึกษาได้เพราะรู้จักกลุ่มทอผ้า
อยู่ หากไม่ ผิ ด ระเบี ยบตามราคาที่ ตั งไว้ ถ้ า ผ่ า นสภาไปแล้ ว ก็ คงไม่ ติ ด ขั ดอะไร
ขอให้ ฝ่ า ยบริ ห าร สมาชิ ก สภาเทศบาลและข้ า ราชการพนั ก งานเทศบาลต าบล
มะเขือแจ้ทุกท่าน ช่วยกันทางานให้มี ประสิทธิภาพ โดยการปรับเข้าหากัน เพราะ
ปั ญ หาตอนนี คื อ เกิ ด ปั ญ หาขึ นมาแล้ ว โยนความผิ ด ให้ กั น ขอให้ เ ปิ ด ใจคุ ย กั น
ไม่ต้องโทษว่า สมาชิกสภาและฝ่ายบริหารกาลังจับผิดพนักงาน เพราะเทศบาลตาบล
มะเขือแจ้เป็นเทศบาลระดับใหญ่ จึงอยากให้ทุกท่านสามัคคีกันไว้

นายรัตน์ ไชยวงค์ษา:
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอแสดงความเห็นด้วยตามที่
นายกเทศมนตรีได้เสนอมาเนื่องจาก ครุภัณฑ์ สิ่งของบางอย่างที่ใช้งบประมาณไม่
มากก็ขอให้อนุมัติจัดซือไปตังแต่แรก ถ้าปี 2557 ต่อไป ยังกันอยู่ จะไม่อนุมัติให้
อีก โครงการที่สภาได้อนุมัติไปแล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่รีบดาเนินการจัดซือทันทีและอีก
เรื่องคือขอฝากงานหมู่ที่ 21 บ้านฮ่องกอม่วง ไม่ทราบว่าตกหล่นไปอย่างไร ไม่กัน
เงินไว้หรือมีผู้ซือโครงการไปแล้วหรืออย่างไร ฝากฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่กองช่าง
ติดตามงานด้วยว่าเป็นอย่างไร
/-เรียนประธานสภา.......

๑๓
นายกันณพงศ์ จันทร์นา:
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ย นประธานสภาและสมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท่ า น ขอแสดงความเห็ น ว่ า
เห็ น สมควรกัน เงิ นไว้ ก่อ น และขอถามฝ่ ายบริห ารและเจ้ าหน้ าที่ ที่เ กี่ยวข้อ งว่ า
ของกองการศึกษา โครงการก่อสร้างห้องนากับที่แปรงฟัน ติดขัดหรือขัดข้องอย่างไร

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ญั ต ติ กั น เงิ น ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งกรณี ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ หนี ผู ก พั น ตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 นัน ได้ตัง
ข้อสั ง เกต โครงการหมู่ ที่ 21 บ้ านฮ่ องกอม่ว ง เป็ นปัญ หาที่ต้ องได้รับ การแก้ไ ข
ปัญหานาหลากตลิ่งพังเป็นปัญหาที่เกิดขึนตังแต่ พ.ศ.2555 และกันเงินมา 2 ปี
แล้วยังไม่มีการดาเนินการ การกันเงินนันถ้านายอาเภอเมืองลาพูนได้อนุมัติให้แล้ว
ต้องดาเนินการเสร็จสินภายในปีงบประมาณ ขอให้นายกเทศมนตรีเสนอเรื่องกันเงิน
ต่อภายในสัปดาห์หน้า ซึ่งจะได้นัดสมาชิกสภา ผู้บริหารประชุมอีกครัง และขอให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตอบข้อสงสัยตามที่สมาชิกสภาสอบถามด้วย

นายกสินธุ์ สายเกษม:
ปลัดเทศบาล

เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขออนุญาตตอบข้อซักถาม ตามที่
สมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามมาหลายประเด็น
- หมู่ 21 บ้านฮ่องกอม่ว ง ตามที่ผู้ บริห ารและสมาชิกสภาสอบถามมาว่า
ทาไมไม่กันเงินไว้ ที่ไม่กันไว้เพราะเป็นการจ่ายขาดเงินสะสม สภาได้อนุมัติ
ไปเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 อนุมัติในที่ประชุม 15 กุมภาพันธ์
2556 ไม่จาเป็นต้องกันไว้ นับจากที่อนุมัติเป็นต้นไปเป็นเวลาอีกหนึ่งปีถึง
ปี 2557 จะดาเนินการ นี่คือเงินจ่ายขาดสะสม
- ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ กั น เงิ น ไว้ ต ามที่ เ สนอญั ต ติ จ านวน สองล้ า นกว่ า บาทไปนั น
บางรายการมีการดาเนินการแล้ว เช่น
1. ส านั ก ปลั ด จั ด ซื อครุ ภั ณ ฑ์ 5 รายการ จ านวนเงิ น 28,500 บาท
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว เครื่องทาลายเอกสารได้ดาเนินการเรียบร้อย
แล้ ว เครื่องบันทึกเวลาหรือเครื่องสแกนนิวมือ กาลั งดาเนิ นการรอ
อนุมัติ ส่วนตู้เย็นที่อนุมัติไปนัน มีขนาด 5 คิว แต่ที่ยืมมามีขนาด
6 คิ ว เพราะคนที่ ไ ปยื ม ของบุ ค คลภายนอกมาก็ ไ ม่ ไ ด้ แ จ้ ง ให้ กั บ
เจ้าหน้าที่พัสดุทราบ เรื่องจึงค้างไว้นาน ส่วนโทรทัศน์สี ได้ดาเนินการ
จัดซือแล้ว

/-2. กองการศึกษา........

๑๔
2. กองการศึกษา เรื่องผ้าม่าน ได้ดาเนินการแล้วและมีคู่สัญญาเรียบร้อย
แต่ จ าเป็ น ต้ อ งกั น เงิ น ส่ ว นนี ไว้ ก่ อ นเนื่ อ งจากกองคลั ง จ่ า ยไม่ ทั น
ปีงบประมาณ ส่วนที่แปรงฟันและห้องนานัน เรื่องของเรื่องคือจัดซือ
และเสนอสภาขอกันเงินไว้ก่อน ช่างเขียนแบบตามทีหลังจึงเกิดปัญหา
งบประมาณที่ต้องจ่ายจริงสูงกว่างบประมาณที่สภาได้อนุมัติให้ ขณะนี
จึงเร่งช่างให้แก้ไขให้ได้ตามจานวนงบประมาณที่สภาอนุมัติให้แล้วและ
กาลังดาเนินการสรรหาผู้รับเหมาต่อไป
2. กองช่าง เครื่องพิมพ์ชนิดหมึก ได้ดาเนินการจัดซือแล้ว ส่วนโครงการ
ทัง 5 โครงการของกองช่าง ที่เสนอญัตติ ได้สอบราคาไปเรียบร้อยแล้ว
ส่วนข้อ 2.7 กาลังอยู่ระหว่างจัดทาเอกสาร
3. กองสาธารณสุ ข ฯ ศู น ย์ คั ด แยกขยะ จ านวน 1,270,000 บาท
เนื่องจากมีการโอนงบประมาณไปมา ขณะนีเหลือเม็ดเงินสองล้านสอง
หมื่นกว่าบาท จะต้องขอกันเงินและดาเนินการให้เสร็จภายในปีนี

- ฉะนันการกันเงินมี 2 อย่าง คือ เป็นอานาจของผู้บริหาร แต่ผู้บริหารไม่ได้
ดาเนินการอะไรเลย จึงต้องขออานาจจากสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ จึงขอ
นาเสนอว่า รวมงบประมาณสองล้านกว่าบาทที่จะต้องขอกันเงินนัน ก็เพราะยัง
ไม่ได้ดาเนินการ งบประมาณการบริหารจัดการในปีงบประมาณ 2556 ถือว่า
ดีกว่าปี ก่อนเพราะตังงบประมาณเอาไว้ จานวน 56,000,000.00 บาท
แต่ขณะนีสินเดือนสิ งหาคม เบิกจ่ายไปแล้ว 41,665,429.61 บาท คิดเป็น
74.5% ของเงินจานวน 56,000,000.00 บาท ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล
ทุ ก ท่ า นลองคิ ด กลั บ ไปดู ก ารบริ ห ารของปี ง บประมาณ 2555 ว่ า ตั งไว้
51,000,000.00 บาท เบิกจ่าย 41,000,000.00 บาท ในฐานะที่เป็น
เจ้าหน้าที่งบประมาณ เบิกจ่ายได้ขนาดนีถือว่าเป็นการบริหารที่ดี และขอน้อม
รับข้อบกพร่อง การเบิกจ่ายเรื่องซือครุภัณฑ์ต่างๆที่บริหารงานล่าช้าแต่ขอยืนยัน
ว่าทันปีงบประมาณนีแน่นอน
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กรณียังไม่ก่อหนีผูกพัน ตามที่ได้เสนอมา
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญ (ไม่มี) มีสมาชิกท่านใด
เห็นชอบอนุมัติ โปรดยกมือ
/-มติเห็นชอบอนุมัติ……..

๑๕
มติเห็นชอบอนุมัตดิ ้วยคะแนนเสียง จานวน 9 เสียง
งดออกเสียงจานวน ๑ เสียง
ไม่อยู่ในที่ประชุม 2 คน
ลาประชุม
- ไม่มี
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

นายกสินธุ์ สายเกษม:
ปลัดเทศบาล

เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เอกสารงบประมาณปี 2557
และเทศบั ญญั ติ เพิ่ มเติ ม เจ้ าหน้ าที่ ก าลั งด าเนิ นการส่ งไปที่ อาเภอเมืองเพื่ อให้
นายอาเภออนุมัติ แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ จากนายอาเภอเมือง อยู่ในระหว่างการ
ตรวจสอบความถูกต้องและขณะนีกาลังพยายามประสานงานแล้ว ขอให้เทศบัญญัติ
เพิ่มเติมเสร็จเรียบร้อยก่อนถึงจะประกาศใช้ การจ่ายขาดเงินสะสมจะต้องขออนุมัติ
จากสภาในการกันเงิน ฉะนัน ถ้าได้รับอนุมัติแล้ว ในสัปดาห์หน้า ถ้าเปิดประชุมสภา
จะขอกันเงินทังหมด เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทาไม่ทัน ส่วนเทศบัญญัติ
งบประมาณปี2556 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 นันจะหารือว่าจะทาอย่างไรและถ้าเสร็จ
แล้วต้องรีบให้นายอาเภอตรวจ แล้วก็ต้องขอสภากันเงินอีก นี่คือปัญหาว่า ฉบับที่ 2
กาลังรวบรวมข้อมูลเพราะฉะนันฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาต้องรีบเสนอมาว่าจะเอา
งบประมาณเท่าไหร่ อย่างที่นายกเทศมนตรีเสนอมาว่า งบประมาณจานวน สองล้าน
เจ็ดหมื่นกว่าบาท ถ้ารอถึงวันที่ 19 กันยายน 2556 จานวนเม็ดเงิน อาจจะเพิ่มมา
อีกสามล้านบาท หรือจะอย่างไรเพราะจะต้องเผื่อเวลา 1.ประชุม 2.ให้ทางอาเภอ
ตรวจสอบ 3.กันเงิน เกรงว่าจะต้องขยายเวลาการประชุมสภาไปอีก นี่คือข้อหารือกับ
สมาชิกสภาทุกท่าน

/-ตระหนักถึงเรื่อง……..

๑๖
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ส่วนตัวได้ตระหนักถึงเรื่องเงื่อนระยะเวลาในการประชุม จึงได้ขอขยายเวลาประชุม
อีก 15 วัน เพราะคิดไว้ว่างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 จะต้องมีเงื่อน
ระยะเวลาที่ ค าบเกี่ ย วกั บ ปี ง บประมาณ จึ ง ได้ คิ ด ตลอดว่ า จะท าอย่ า งไรให้ ทั น
ปีงบประมาณ 2556 จึงได้ขอขยายเวลาในการขยายการประชุมอีก 15 วัน ฉะนัน
จึ ง เร่ ง เวลาในการประชุ ม ติ ด ๆกั น ในกรณี นี วั น ที่ 10 จึ ง จะขอนั ด ประชุ ม
คณะกรรมการแปรญัตติมาแปรญัตติและจะประชุมสภาภายในวันที่ 15 กันยายน
2556 ฉบับที่ 2 จะหารือกันนอกรอบ โครงการไหนที่จาเป็นจะให้ดาเนินการก่อน
เอาไปพิจารณาอีก 3 วาระให้เสร็จก่อนวันที่ 15 กันยายน 2556 แต่ในส่วนของกัน
เงิ น จะขยายอี ก 15 วั น ไม่ ไ ด้ เพราะตามหนั ง สื อ ของนายอ าเภอบอกไว้ ว่ า
ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันที่ขอ ถ้าจะดาเนินการต้องขอเปิดประชุม
สภาสมัยวิสามัญอีก นี่คือวิธีการที่คิดไว้ ถ้าไม่ทันก็จะทาเป็นฉบับที่ 3 แล้วขอเปิด
ประชุมสภาสมัยวิสามัญอีกครัง ถ้ามีความจาเป็นจริงๆฉบับที่ 3 ให้ตกเป็นเงินสะสม
ต้องน ามาขอจ่ ายขาด รายละเอียดต่างๆคุยกันนอกรอบ นายกเทศมนตรีมีความ
คิดเห็นอย่างไร ขอเชิญ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในกรณีเทศบัญญัติงบประมาณปี
2556 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 อย่างที่เรียนประธานสภาไปว่าจะทาให้เสร็จไปในคราว
เดียว อยากจะขอขยายการประชุมเป็นวันที่ 25 กันยายน 2556 เพราะจะต้องรอ
งบประมาณที่โอนมา จะได้ไม่มีเทศบัญญัติงบประมาณปี 2556 เพิ่มเติมเป็น
ฉบับที่ 3 เกรงว่าจะไม่ทัน ขอเสนอว่ารอให้เม็ดเงินตกผลึกแล้วค่อยประชุมใน
คราวเดียว

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ถ้าขยายเวลาไปอีก 7 วันก็จะต้องขออนุญาตจากนายอาเภออีก พูดกันตามตรงคือ
นายรัตน์ ไชยวงค์ษา สมาชิกสภาเทศบาล อยากจะดาเนินโครงการที่ยังค้างคาของ
เขา เนื่องจากได้รับสิทธิ์ จานวนงบประมาณสองแสนบาท ในการแก้ไขปัญหา
หมู่ที่ 21 บ้านฮ่องกอม่วง ปัญหาที่มีนันมากกว่าจานวนงบประมาณที่ได้รับ จึงขอ
เสนอต่อสมาชิกสภาและผู้บริหารว่า เป็นฉบับที่ 2 เม็ดเงินจานวนหนึ่งล้านกว่าบาท
หรือดาเนินการงบที่ผูกพันที่รับปากชาวบ้านไปแล้วก่อน ส่วนฉบับที่ 3 เปิดประชุม
สมัยวิสามัญก็ได้เนื่องจากมีงบประมาณเข้ามา แต่ยังไม่สามารถดาเนินการได้ คิดว่าคง
จะไม่น่ามีปัญหาอะไร

/-เรียนประธานสภา.........

๑๗
นายรัตน์ ไชยวงค์ษา:
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ยนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอสอบถามว่าเทศบัญญัติ
งบประมาณ ปี2556 ฉบับเพิ่มเติม ที่สมาชิกสภาได้อนุมัติไปนัน นายอาเภอเมือง
ล าพู น ยั ง ไม่ เ ซ็ น ต์ อ นุ มั ติ ม าหรื อ ไม่ อ ย่ า งไร ถ้ า นายอ าเภออนุ มั ติ ม าแล้ ว จะขอ
งบประมาณเพื่อนาไปปรับปรุงถนน ที่หมู่ 6 บ้านฮ่องกอม่วง สายเข้าหอพ่อบ้าน

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ถ้างบประมาณได้รับการอนุมัติจากนายอาเภอแล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่รีบดาเนินการด้วย
ความเร่งด่วนและขอเชิญนายกชีแจงต่อไป

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ถ้าหากนายอาเภออนุมัติ จะรีบ
ดาเนินการให้ทันทีและขอให้สานักปลัดเทศบาลรวบรวมรายชื่อ พนักงานเจ้าหน้าที่
ที่จะไปศึกษาดูงานที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 9 กันยายน 2556 นีด้วย

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

มี ส มาชิ กสภาเทศบาลหรื อ หั ว หน้ าส่ ว นราชการเสนอเรื่ อ งอื่ นๆ หรื อ ไม่ (ไม่ มี )
ก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกๆ ท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครังนีจนครบองค์ ประชุม
และขอขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ทุกท่าน และขอปิด
การประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครังที่ 4 ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕6 ไว้เพียงแค่นี

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทาการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล ฉบับนี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 เห็นว่าถูกต้องกับความจริง
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายทองดี ปัญญาเจริญ)

๑๘
(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายสงกรานต์ พรหมพนัส)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายทรงศักดิ์ สุภา)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายเจษฎา อุตแจ่ม)

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม)

