การประชุมสภาเทศบาลตาบลเถินบุรี
วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ. ห้องประชุมเทศบาลตาบลเถินบุรี
ผู้เข้าประชุม
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นายวิเชียร
เครือคาอ้าย
2 นายดุสติ
กาปวน
3 นายจันทร์เรือน น้อยมณี
4 นายทิม
ผ่องใส
5 นายปรีดา
ธรรมชัยตา
6 นายบัญชา
กาวิละมูล
7 นางทองเพียร
ไชยภูมิ
8 นายธรรมศักดิ์
สารยศ
9 นายเกษม
วงศ์จักรคา
10 นายประเทือง
คาภิระวงศ์
11 นายวีระยุทธ
เรืองสวัสดิ์
12 นายประศาสตร์ ชุมภูงาม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ผู้เข้าร่วมประชุม
นายสวงค์
นายอุดม
นายพรวน
นายสุทิน
นางอุไรวรรณ

ใหม่ตัน
กาวิลเครือ
คาฟู
ปินเครือ
นันตาดี

นางชวนคนึง ณ ลาปาง ศักรภพน์

นายบรรฤๅ
นายสุวิทย์
นางสาวสกาวรัตน์
นายสมศักดิ์
นายเอกชัย
นางสาววิจิตรา

รินพล
สรรพช่าง
วันแก้ว
เมืองด้วง
เงินสายตา
เทียนไชย

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภา
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองช่างเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
นิติกรปฏิบตั ิการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ
วิเชียร
เครือคาอ้าย
ดุสิต
กาปวน
จันทร์เรือน น้อยมณี
ทิม
ผ่องใส
ปรีดา
ธรรมชัยตา
บัญชา
กาวิละมูล
ทองเพียร ไชยภูมิ
ธรรมศักดิ์ สารยศ
เกษม
วงศ์จักรคา
ประเทือง คาภิระวงศ์
วีระยุทธ เรืองสวัสดิ์
ประศาสตร์ ชุมภูงาม
สวงค์
อุดม
พรวน
สุทิน
อุไรวรรณ
ชวนคนึง

ใหม่ตัน
กาวิลเครือ
คาฟู
ปินเครือ
นันตาดี
ณ ลาปาง ศักรภพน์

บรรฤๅ
รินพล
สุวิทย์
สรรพช่าง
สกาวรัตน์ วันแก้ว
สมศักดิ์
เมืองด้วง
เอกชัย
เงินสายตา
วิจิตรา
เทียนไชย

เริ่มประชุม...

หมายเหตุ
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เริ่มประชุม

ประธาน

เวลา 09.30 น.
เลขานุการสภา ประกาศเชิญสมาชิกทุกท่านเข้า ร่วมประชุมและเชิญประธานสภา
จุ ด ธู ป เที ย นบู ช าพระรั ต นตรั ย และเปิ ด ประชุ ม เรี ย นเชิ ญ ประธานสภาเทศบาล
เปิดประชุมสภาเทศบาลตาบลเถินบุรี
เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกฯ ท่านที่ปรึกษาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลเถินบุรีทุกท่าน
วันนี้เป็นวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2560 ซึ่งเป็น
ไปตามมติ ข องที่ ป ระชุ ม สภาแห่ ง นี้ มี ก าหนดให้ ป ระชุ ม สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3
เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป มีกาหนด 30 วัน เนื่องจากคณะผู้บริหาร
เทศบาลตาบลเถินบุรีได้เสนอญัตติ เพื่อขอนาเข้าสู่การพิจารณาของสภาเทศบาลฯ
จึงได้เรียกประชุมในวันนี้ซึ่งเป็นการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ซึ่งจะ
ได้พิจารณากันตามระเบียบวาระการประชุมที่กาหนดต่อไป โดยมี ระเบียบวาระ
การประชุมคือ
๒.๑ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๒.๒ ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๓ ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม( ไม่มี )
๒.๔ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
๒.๕ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่
(๑) การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2561 (วาระที่ 2 การแปรญัตติ)
(2) การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2561 (วาระที่ 3 การลงมติ)
(3) การกั น เงิ น ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการรั บเงิ น
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
๒.๖ ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
วันนี้มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหลายเรื่อง คือ
1.เรื่องการไปทาบุญตักบาตรตามโครงการเข้าวัด ในวัน ธรรมสวนะหรือวันพระ
ประจาปี 2560 ได้ทาบุญมาแล้ว 7 วัด จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการเข้า
วัดในวันธรรมสวนะ จนครบวัดที่ได้กาหนดไว้
2.การจั ด พิ ธี เ นื่ อ งในวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ในวันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2560 ได้ไปร่วมพิธี ณ หอประชุม
โรงเรียนเถินวิทยา อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง
3.การปลูกต้นไม้...

-33.การปลูกต้นไม้ที่เทศบาลตาบลเถินบุรี ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560
4.วันนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม จานวน 12 ท่าน โดยมีผู้เข้าร่ว ม
ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ เช่น นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อานวยการกองช่าง หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ นิติกร เจ้าพนักงานธุรการฯ เป็นต้น
รับทราบ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธาน
ตามบั นทึกรายงานการประชุมครั้งก่อน สมัยสามัญ สมั ยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่
ที่ประชุม
ประธาน
ที่ประชุม
ประธาน
ที่ประชุม

10 สิ งหาคม 2560 ทางเลขาฯได้แจกให้ ทุกท่านไปแล้ ว และทุกท่านคงได้อ่าน
มาแล้วและมีสมาชิกสภาฯท่านใดที่เห็นควรจะแก้ไข ก็เชิญได้เลยครับ
ไม่มี
เมื่อไม่มีจะได้ขอมติรับรองรายงานการประชุม มีสมาชิกท่านใดรับรองโปรดยกมือ
รับรองรายงานการประชุม มีมติ ๑1 เสียง ยกเว้นประธานสภาในที่ประชุม
ไม่รับรองรายงานการประชุม (ไม่ม)ี
มีมติรับรองรายงานการประชุม ๑1 เสียง
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม( ไม่มี )
ประธาน ตามระเบียบวาระนี้กระทู้ถาม คือ

ที่ประชุม

ข้อ 87 กระทู้ถาม คือ คาถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อสอบถาม
ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่
ของผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ 88 กระทู้ถาม มี 2 ประเภท คือ
(1) กระทู้ถามทั่วไป
(2) กระทู้ถามด่วน
วันนี้ไม่มีกระทู้ถามก็ขอผ่านไปเลย
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว( ไม่มี )
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5...
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่
ประธาน
เลขาฯ

ที่ประชุม
ประธาน

(1) เรื่ อ งการพิจารณาให้ค วามเห็ น ชอบร่ า งเทศบั ญญั ติง บประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2561 (ในวาระที่ 2 ขึ้นแปรญัตติ)
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลตาบลเถินบุรี ชี้แจงระเบียบวาระที่ 2
วาระที่ 2 การแปรญัตติชี้แจงระเบียบข้อ 51
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ทุกท่าน
กระผมนายประศาสตร์ ชุ ม ภู ง าม สมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลเถิ น บุ รี
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเถินบุรี ขออนุญาตชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ดังนี้
ข้ อ 51 ในการพิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ว าระที่ ส อง ให้ ป รึ ก ษาเรี ย ง
ตามลาดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือ ที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ ไขเท่านั้น
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคาแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก
ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่อ งในสาระสาคัญ
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ใหม่ เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก
ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว
การพิ จ ารณาเฉพาะข้ อ นั้ น ๆเป็ น อั น ระงั บ ไว้ ก่ อ น แต่ ถ้ า ไม่ เ ป็ น การขั ด ข้ อ งที่ จ ะ
พิจารณาข้ออื่นๆต่อไป สภาท้องถิ่นอาจจะลงมติจนจบร่างข้อญัตตินั้นก็ได้
ถ้ า ข้ อ ขั ด แย้ ง หรื อ ข้ อ บกพร่ อ งตามวรรคสามเกิ ด ขึ้ น ในการพิ จ ารณา
รอบเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดาเนินการตามความในวรรคสามก็ได้
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติให้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้น
ตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน
ในการประชุมต่อวาระที่สองให้ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับ
ไว้เท่านั้น
รับทราบ
ขอบคุณท่านเลขานุการสภา ที่ได้ชี้แจงระเบียบฯ
ต่อไปขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอรายงานต่อที่ประชุม
ที่ประชุม...
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ที่ประชุม

โดยนายดุสิต กาปวน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเถินบุรี ได้ชี้แจงว่า
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
เถินบุรีทุกท่าน กระผมนายดุสิต กาปวน สมาชิกสภาเทศบาล ในฐานะประธาน
กรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ประจาปีงบประมาณ 2561 ของสภาเทศบาล
ตาบลเถินบุรี ขอเสนอรายงานการแปรญัตติ /ร่างเทศบัญญัติ/งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
ตามที่ ส ภาเทศบาลต าบลเถิ น บุ รี มี ม ติ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ 2561 ในการประชุ ม สภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 และได้ส่งให้กรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติพิจารณาโดยละเอียดแล้วนั้น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติขอรายงานการแปรญัตติดังกล่าว
ดังนี้
1.ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ตั้ ง แต่ ส ภาเทศบาลมี ม ติรั บหลั ก การแห่ ง
ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ จนถึ ง เวลา 09.00 น. ของวั น ที่ 17 สิ ง หาคม 2560
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลเถินบุรี ไม่มีผู้ใดเสนอ คาแปรญัตติ
2.เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
2561 ได้ ป ระชุ ม พิ จ ารณาเพื่ อ แปรญั ต ติง บประมาณโดยตรวจสอบ วิ เ คราะห์
รายละเอียดของงบประมาณตามแผนโครงการหมวดประเภทรายได้ หมวดภาษี
อากร หมวดเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ซึ่ ง ได้ ตั้ ง รายรั บ ไว้ 48,340,900 บาท ตามที่
ผู้บริหารเทศบาลตาบลเถินบุรีเสนอ คือ
ก. ปีงบประมาณ 2560 ตั้งรายรับไว้ 48,340,900 บาท
1.หมวดภาษีอากร
284,500
บาท
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต
630,500
บาท
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
342,000
บาท
4.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
502,400
บาท
5.หมวดภาษีจัดสรร
20,312,500
บาท
6.หมวดเงินอุดหนุน
26,269,000
บาท
รวมรายรับทั้งสิ้น
48,340,900
บาท
ข.งบประมาณรายจ่ายทุกหมวด ทุกประเภท ตามแผนงาน รวมรายจ่าย
ทั้งสิ้น 48,340,900 บาท
1. ด้านบริหารทั่วไป
16,739,410
บาท
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
16,509,410
บาท
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
230,000
บาท
2. ด้านบริการชุมชน...

-62. ด้านบริการชุมชนและสังคม
13,027,833 บาท
2.1 แผนงานการศึกษา
5,773,137
บาท
2.2 แผนงานสาธารณสุข
295,000
บาท
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
50,000
บาท
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
5,439,696
บาท
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน620,000
บาท
2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ
850,000
บาท
3. ด้านเศรษฐกิจ
925,000 บาท
3.1 แผนงานการเกษตร
925,000
บาท
4. ด้านการดาเนินงานด้านอื่น
17,648,657 บาท
4.1 แผนงานงบกลาง
17,648,657
บาท
รวมทั้งสิ้น
48,340,900 บาท
สรุปการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 ข้อ 50 ความว่า เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแล้วจะต้อง
เสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม พรอมทั้งรายงาน
และบั น ทึ ก ความเห็ น ยื่ นต่ อ ประธานสภาท้ อ งถิ่ น รายงานนั้น อยางนอยจะตอง
ระบุว าไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติ
ของคณะกรรมการแปรญั ตติเกี่ยวดวยการแปรญัตตินั้น เป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคาแปรญัตติดว้ ยและใหประธาน
สภาทองถิ่นสงรายงานนั้น แกสมาชิกสภาท้องถิ่น ไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวัน
ประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเปนการดวนใหคณะกรรมการแปรญัต ติ
ไปร่วมประชุมสภาทองถิ่นดวยเพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตางๆ
เกี่ยวกับรายงานนั้น
คณะกรรมการแปรญั ต ติ จึ ง ได้ พิ จ ารณาโดยตรวจสอบวิ เ คราะห์ ใ น
รายละเอีย ดของการตั้ง งบประมาณ ทั้งรายรับและรายจ่าย ด้ว ยความรอบคอบ
รายละเอียด ดังนี้
1.ค าแถลงงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ 2561 เห็ น ว่ า
คณะผู้ บ ริ ห ารได้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง รายรั บ -รายจ่ า ย สถานะการคลั ง จึ ง ได้ ตั้ ง ยอด
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ไว้ 48,340,900 บาท เป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ
2.การบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 เห็นว่าเป็นไปตามปีงบประมาณ
ตามที่กฎหมายกาหนด เนื่องจากปีงบประมาณเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม ของทุกปี
3.รายจ่าย…

-73.รายจ่ายในการให้ความช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์เป็นไปตามระเบียบซึ่งมีความจาเป็นต้องให้ความช่วยเหลือและเป็นไป
ตามนโยบายของรัฐบาล
4.รายจ่ายในโครงการให้ ความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เช่นโครงการเกี่ยวกับสาธารณสุข การศึกษา และ
สวัสดิการสังคม เห็นว่าเป็นประโยชน์สาหรับประชาชน
5.รายจ่ายในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น การสร้างถนน รางระบายน้า
ไฟฟ้า สวนสาธารณะ ฯลฯ เห็นว่าเป็นโครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน มี ค วามเหมาะสมแล้ ว เนื่ อ งจากแผนงาน-โครงการได้ ก ระจาย
ทุกหมู่บ้าน ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล
6.ในระยะเวลาของการเสนอคาแปรญัตติ ไม่มีคณะผู้บริหาร หรือสมาชิก
สภาเทศบาลบุคคลใดยื่นเสนอแปรญัตติแต่อย่างใด
1.ปีงบประมาณ 2561 ตั้งรายรับไว้ 48,340,900 บาท
1.1 หมวดภาษีอากร
284,500 บาท คงร่างเดิม
1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต 630,500 บาท คงร่างเดิม
1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
342,000 บาท คงร่างเดิม
1.4 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
502,400 บาท คงร่างเดิม
1.5 หมวดภาษีจัดสรร
20,312,500 บาท คงร่างเดิม
1.6 หมวดเงินอุดหนุน
26,269,000 บาท คงร่างเดิม
รวมรายรับทั้งสิ้น
48,340,900 บาท
2.งบประมาณรายจ่ า ยทุ ก หมวดทุ ก ประเภทตามแผนงานรวมรายจ่ า ยทั้ ง สิ้ น
48,340,900 บาท
2.1 ด้านบริหารทั่วไป
16,739,410 บาท
2.1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
16,509,410 บาท คงร่างเดิม
2.1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 230,000 บาท คงร่างเดิม
2.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม
17,027,833 บาท
2.2.1 แผนงานการศึกษา
5,773,137 บาท คงร่างเดิม
2.2.2 แผนงานสาธารณสุข
295,000 บาท คงร่างเดิม
2.2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
50,000 บาท คงร่างเดิม
2.2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
5,439,696 บาท คงร่างเดิม
2.2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 620,000 บาท คงร่างเดิม
2.2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ 850,000 บาท คงร่างเดิม
2.3 ด้านเศรษฐกิจ
925,000 บาท
3.1 แผนงานการเกษตร
925,000 บาท คงร่างเดิม
2.4. ด้านการ...

-82.4. ด้านการดาเนินงานด้านอื่น
4.1 แผนงานงบกลาง
รวมทั้งสิ้น

ประธาน

ที่ประชุม
ประธาน

เลขาฯ

17,648,657 บาท
17,648,657 บาท คงร่างเดิม
48,340,900 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และนาเสนอสภาเทศบาลพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ได้
ส่งร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2561 ตามร่างเดิม
และได้สาเนารายงานการประชุมมาพร้อมนี้แล้วด้วย
ตามที่เลขาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ และประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย
๑. นายดุสิต
กาปวน
เป็นประธานกรรมการ
2. นายธรรมศักดิ์ สารยศ
เป็นเลขานุการ
3. นายจันเรือน น้อยมณี
เป็นกรรมการ
ได้เ สนอรายงานการแปรญัตติ ต่อสภาเทศบาลตาบลเถิ นบุรี ปรากฏว่า ในเวลา
ที่ ก าหนดการแปรญั ต ติ ง บประมาณปี 2561 จ านวน 48,340,900 บาท
ไม่ มี ผู้ บ ริ ห ารหรื อ สมาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใดเสนอขอแปรญั ต ติ ต่ อ ไปกระผม
จะขอมติ สมาชิ ก ท่ า นใดเห็ น ชอบให้ ผ่ า นร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจาปี งบประมาณ 2561 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ
ได้เสนอมาแล้วเห็นควรตามร่างเดิมจึงจะขอผ่านไปยังวาระที่ 2 การแปรญัตติและ
จะนาเสนอไปยังวาระที่ 3 ต่อไป พักเบรก 15 นาที
รับทราบ
เริ่มประชุมต่อเวลา 10. 30 น. เราจะเริ่มพิจารณาเรื่องที่เสนอต่อไป เนื่องจากเรา
ได้รับประทานอาหารว่าง(เบรก)ไปแล้ว ฉะนั้นเราจะดาเนินการประชุมให้แล้วเสร็จ
เวลาอาจจะล่วงเลยเที่ยงวันไปบ้าง เมื่อประชุมสภาฯเสร็จแล้วเราจะร่วมรับประทาน
อาหารด้วยกัน
(๒) เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2561 (วาระที่ 3 การลงมติ)
ขอเชิญเลขาสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบ
ชี้แจง วาระที่ 3 ข้อ 52
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร
รวมทั้งหัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ
กระผมนายประศาสตร์ ชุมภูงาม สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเถินบุรี
เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 52 การพิจารณาข้อบัญญัติใน
วาระที่สามไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้มีการอภิปราย
ถ้ามีเหตุอันสมควร
ในการพิจารณา...
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ที่ประชุม
ประธาน

ที่ประชุม
ประธาน
ที่ประชุม
ประธาน
ที่ประชุม
ประธาน

ที่ประชุม

ในการพิจารณาในวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่
รับทราบ
ตามที่เลขาสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบฯ ไปแล้วในวาระที่ 3 ขั้นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่ต่อไป กระผมขอมติ
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2561 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
ขอได้โปรดยกมือครับ
มีมติ ๑1 เสียง ยกเว้นประธานสภาในที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
๑1 เสียง
รับทราบ
เป็นอันว่าสภาท้องถิ่นแห่งนี้ มีมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นชอบ จานวน
11 เสียง ยกเว้นประธานสภาในที่ประชุม
ไม่เห็นชอบ จานวน เสียง ไม่มี
งดออกเสียง จานวน เสียง ไม่มี
รับทราบ
ดั ง นั้ น จึ ง ขอฝากทางเจ้ า หน้ า ที่ ง บประมาณช่ ว ยด าเนิ น การด้ ว ย ต่ อ ไปเป็ น การ
พิจารณาตามพระราชบัญญั ติเทศบาล พ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 12)
พ.ศ.2546 มาตรา 62 ภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบ
ด้วยกับร่างเทศบัญญัติใดในกรณีเทศบาลตาบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศ
บั ญ ญั ติ ไ ปยั ง นายอ าเภอเพื่ อ ส่ ง ไปยั ง ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด พิ จ ารณา ในกรณี
เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณา
(3) การกั น เงิ น ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการรั บ เงิ น
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ขอเชิญฝ่ายบริหาร
โดยนายสวงค์ ใหม่ตัน นายกเทศมนตรี ขอชี้แจงว่า เนื่องจากขณะนี้เดือนสิงหาคม
งบประมาณที่เข้ามายังไม่เพียงพอ เดือนหน้าก็จะเดือนกันยายน สิ้นปีงบประมาณ
ซึ่งคาดไว้ว่าเงินงบประมาณจะเข้ามาอีก ก็น่าจะหลังจากวันที่ 10 กันยายน 2560
ซึ่งทางผู้บริหารมาคานวณระยะเวลาดูแล้วเกรงว่าจะดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน
ซึ่งเรายัง…

-10ซึ่งเรายังมีงานที่จะดาเนินการอยู่ อีกหลายโครงการจึงจะขอกันเงินไว้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิ น และการตรวจเงิ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 หมวด 5
การกันเงิน
ข้อ 57 กรณีที่ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นได้ ก่อหนี้ผู ก พันไว้ก่อ นสิ้ น ปี
โดยสั่งซื้อ หรือสั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชาระหนี้ผูกพัน
ไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี
หากดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วไม่สาเร็จ ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อ
สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน
ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ ผู กพัน แต่มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
สรุปขั้นตอนการดาเนินการ/แนวทางปฏิบัติ
การกันเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกันเงินไปเบิกในปีงบประมาณถัดไป
ได้ 2 กรณี คือ 1. กรณีได้ก่อหนี้ผูกพัน
2. กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
1. กรณีได้ก่อหนี้ผูกพัน หมายถึง กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก่ อ หนี้ ผู ก พั น (ท าสั ญ ญาซื้ อ ขาย สั ญ ญาจ้ า ง หรื อ สั ญ ญาเช่ า ทรั พ ย์ สิ น ) ไว้ ก่ อ น
สิ้นปีงบประมาณ ถ้าเห็นว่าการเบิกจ่ายไปชาระหนี้ ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิก ในปีงบประมาณถัดไปได้ไม่เกิน 1 ปี
หากกันเงินไว้ 1 ปีงบประมาณแล้ว ยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ
ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก ไม่เกิน 6 เดือน
2. กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้กันเงินได้เฉพาะหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ
หากพ้ น ระยะเวลากั น เงิ น 1 ปี ง บประมาณตามที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ แ ล้ ว
แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถดาเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ ให้ขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ หรือกรณีมี
ความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทาให้ ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและขอ
ขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 1 ปีงบประมาณแล้วแต่กรณี
หากสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ได้ดาเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว
ให้เงินจานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม
โครงการที่ขอ…
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โครงการที่ขอกันเงิน มีดังนี้
1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4
จานวน 410,100.- บาท
2.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้นวัดเขาแก้ว
บ้านสองแควปินหวาน หมู่ที่ 5 จานวน 298,300.- บาท
เหตุผล คือ รอ งบประมาณ และคาดว่างบประมาณจะเข้าเดือน กันยายน
รับทราบ
ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกันเงินฯ และโครงการ
ที่ขอกันเงินฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญได้เลยครับ
ไม่มี
เมื่อไม่มีจ ะได้ขอมติ เห็นชอบกับโครงการที่ขอกันเงินฯ มีส มาชิกท่านใดเห็ นชอบ
โปรดยกมือ
มีมติเห็นชอบ ๑1 เสียง ยกเว้นประธานสภาในที่ประชุม
ไม่เห็นชอบ (ไม่ม)ี
มีมติเห็นชอบกับโครงการที่ขอกันเงินฯ ๑1 เสียง
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ประธาน
ท่านใดมีเรื่องอื่น เชิญได้เลย
ที่ประชุม
โดยนายสวงค์ ใหม่ตัน นายกเทศมนตรี แจ้งว่า
1. ขอแจ้ งผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2560 เฉพาะโครงสร้างพื้นฐานได้
ดาเนินการมาแล้วทั้งหมด แต่เหลืออีก 2 โครงการที่ ขอกันเงิน
2. จากงบประมาณในเทศบัญญัติที่ใช้ดาเนินการแล้ว ยังมีงบประมาณจากที่อื่นมา
ดาเนินการด้วย เช่น งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง(อบจ.) จึงขอแจ้งให้
สมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านได้รับทราบ
3. การจัดอบรมเลี้ยงไส้เดือนเพื่อรณรงค์การลดขยะ จัดในวันที่ 4 กันยายน 2560
ณ เทศบาลตาบลเถินบุรี ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย
4. เรื่องงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น แผนงานบูรณาการ
ส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งมาแล้วว่ามีที่ไหนได้รับ
จัดสรรบ้าง ทางเทศบาลตาบลเถินบุรีได้ 1 รายการ คือ ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล
ขนาดกลาง บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 3 ตาบลเถินบุรี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า
5. ในเรื่องการ...
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5. ในเรื่ องการขอก่อตั้งวัดในเขตตาบลเถินบุรี จากเมื่อก่อนเป็นส านักสงฆ์และได้
ขออนุญาตก่อตั้งวัด ในตอนนี้ได้ผ่านขั้นตอนการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ก่อตั้งเป็นวัด
จานวน 2 วัด คือวัดป่าแท่นดอกไม้ และวัดสองแควชัยมงคล ฉะนั้นในตาบลเถินบุรีจะไม่มี
สานักสงฆ์แล้ว
6. เรื่องการก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาลฯหลังใหม่ ตอนนี้ได้ดาเนินการจัดเตรียม
ข้อมูลเพื่อจะได้ดาเนินการให้ทันเข้าสภาเทศบาลฯในครั้งต่อไป จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
7. การอบรมผู้ปกครองของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์ เกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลพัฒนาการสมองของเด็ก ในวันที่ 6-7 กันยายน 2560
และในวันที่ 4 กันยายน 2560 จะได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือเพื่อไปนาเสนอ
ผลงานด้านการพัฒนาเด็กจากเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ปี ที่ กรุงเทพมหานคร ต่อไป
8. แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ จะจ่ายในวันที่ 1 กันยายน 2560
9. เรื่องหนังสือพิมพ์ที่ทางเทศบาลฯได้แจกให้แต่ละหมู่บ้าน เนื่องจากสถานการณ์ใน
ปัจจุบันมีการดูข้อมูลข่าวสารจากทางโทรทัศน์ Internet และทางโทรศัพท์มือถือกันมากขึ้น
และได้ข่าวสารที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ทาให้ข่าวสารจากทางหนังสือพิมพ์มีประชาชนสนใจ
ที่ จ ะอ่ า นลดลง ขณะนี้ ท างเทศบาลต าบลเถิ น บุ รี ไ ด้ จั ด ชื้ อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ จ านวน 2 ฉบั บ
รวมทั้งหมดต่อวัน วันละ 28 ฉบับ เพื่อส่งให้กับสถานที่ ณ จุดอ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน
จานวน 28 ฉบับ ส่งให้ สถานที่ ณ จุดอ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน ต่อวัน
จึงขอความร่วมมือท่านแสดงความคิดเห็น เพื่อนาแบบสอบถามไปประกอบการพิจารณาในการ
ดาเนินการต่อไป
รับทราบ
1. ตั้งแต่ทีมบริหารเข้ามาทางาน ได้เห็นความตั้งใจของท่านนายกและขอขอบคุณท่านสมาชิก
สภาเทศบาลฯทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด โดยเฉพาะวันนี้ที่ ได้พิจารณางบประมาณ
ประจาปี 2561 และสาคัญที่สุดคือได้จัดทาวางแผนเพื่อพัฒนาตาบลเถินบุรีระยะยาวในเรื่อง
พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน พัฒนาในด้านส่งเสริม
อาชีพ พัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. เรื่องที่จะไปนาเสนอผลการดาเนินงานศูนย์ เด็กเพื่อไปนาเสนอผลงานด้านการพัฒนาเด็ก
จากเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ปี ที่ กรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนของภาคเหนือเพื่อเข้าประกวดใน
ระดับประเทศ โดยระบุให้ท่านนายกเทศมนตรีเป็นผู้นาเสนอผลงานทั้งหมด
รับทราบ
มีท่านใดมีเรื่องอื่นอีกเชิญได้เลย
ไม่มี
ประธาน...

-13-

ประธาน
เลิกประชุม

ถ้า ไม่มีใ ครมี เรื่ อ งอื่น ๆ อี ก วันนี้ ก็ขอปิดประชุ มเพี ยงแค่นี้ และขอเชิญทุ กท่า นได้
รับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลเถินบุรีแห่งนี้
เวลา 11.40 น.

(ลงชื่อ) ประศาสตร์ ชุมภูงาม ผู้บันทึกรายงานการประชุม
( นายประศาสตร์ ชุมภูงาม )
เลขานุการสภาเทศบาล
(ลงชื่อ)

ดุสิต กาปวน
(นายดุสิต กาปวน)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) วีระยุทธ เรืองสวัสดิ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวีระยุทธ เรืองสวัสดิ์)
(ลงชื่อ)

เกษม วงศ์จักรคา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายเกษม วงศ์จักรคา)

(ลงชื่อ)

วิเชียร เครือคาอ้าย ผู้ดาเนินการประชุม
(นายวิเชียร เครือคาอ้าย)
ประธานสภาเทศบาล

