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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
สมัยประชุมสามัญสมัยแรก  ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ 

วันศุกร์ ที๒่๖กุมภาพันธ์๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

********************** 
ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑ นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๒ นายสมยศ  ไชยนันตา รองประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๓ นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
๔ นายศักดิ์ดา  อุปค า สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
๕ นายไฉน   ชัชวาลย์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
๖ นายนเรศน์  ถาวร สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
๗ นายสวัสดิ์  สอนปิงค า สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
๘ นายสุชาติ  วงค์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
๙ นายปริญญา  สุวรรณศร สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 

๑๐ นางสาวเพ็ญวิภา  ปงกา สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
๑๑ นายสุพรรณ  ทรายหล้า สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 

ผู้ไม่มาประชุม  
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑ นางสมพร  สีเขียว สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑   ลาป่วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
๑ ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  ตั้งตรง เลขานุการสภาเทศบาล 
๒ นายบรรฤา  รินพล ผู้อ านวยการกองช่าง 

๓ นางนันทรัตน์  ครองราษฎร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ 

๔ นายไพโรจน์  สุขค าเมือง นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๕ นายวสันติ์  ปราบพุทจา รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๖ นายดนัย  เมืองฝั้น รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๗ นายสมศักดิ์  แสงบุญเรือง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๘ นางระพีพรรณ  เป็งบังวัน เลขานุการนายกเทศมนตรี 

๙ นางเพลินพิศ  สองแคว ผู้อ านวยการกองคลัง 

๑๐ นางจิราพร  ปันทอง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

 เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมาครบองค์ประชุมและนาย อาทิตย์  แสงบุญเรืองประธานสภา
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  เริ่ม เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัต รแม่ตาล สมัยประชุม
สามัญสมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภา -  ตามท่ีได้ประสานเชิญร่วมต้อนรับนายอ าเภอห้างฉัตร ซึ่งจะออกตรวจเยี่ยมเทศบาลต าบลห้างฉัตร
แม่ตาล ในวันพุธ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมานั้น  เนื่องจากท่านนายอ าเภอฯ ติดภารกิจด่วน 
ได้ประสานมาทางโทรศัพท์ ขอเลื่อนการตรวจเยี่ยมออกไปก่อน ส่วนก าหนดการจะแจ้งมาภายหลัง
อีกครั้ง ซึ่งได้ประสานแจ้งในไลน์กลุ่มท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เมื่อช่วงบ่าย 
ของวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ท าให้ท่านสมาชิกบางท่านไม่ทราบ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 

 - ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุม  สมัยสามัญ 
สมัยท่ี ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

ประธานสภา -  จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้ง
ที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘  มีสมาชิกสภาท่านใดแจ้งขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ 

น.ส.เพ็ญวิภา -  ขอแก้ไขข้อความในหน้าที่๔ บรรทัดที่ ๑ และบรรทัดที่ ๓ ซึ่งมีค าว่าหมู่บ้านซ้ ากัน ๒ จุด  

ประธานสภา -  มีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  

 -  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม 

- ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุม  สมัย
สามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘ด้วยเสียง ๑๐ เสียง, ไม่เห็นชอบ - ไม่มี -, งดออกเสียง - 
ไม่มี -   

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้าม)ี 

ประธานสภา -  ในวาระนี้ไม่มีผู้ขอยื่นกระทู้ถาม การจะยื่นกระทู้ถามจะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙๒ และข้อ ๙๔ โดยเคร่งครัด ดังนั้นจึงขอผ่านระเบียบวาระนี้ไป 

 - ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอใหม่  
  ๔.๑  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
 แม่ตาล ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙  

ประธานสภา -  ส าหรับการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ จึงขอหารือท่านสมาชิก
สภาฯ ว่าจะด าเนินการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่หรือว่าใช้คณะกรรมการชุดเดิม 

รองประธานฯ -  ผมขอเสนอให้คณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อ เนื่องจากสามารถปฏิบัติได้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว  

-ผู้รับรอง นายสุพรรณ  ทรายหล้า และนายสวัสดิ์  สอนปิงค า 

นายสุพรรณ -ผมเห็นด้วยที่จะให้คณะกรรมการฯ ชุดเดิมที่สภาเทศบาลฯ ได้มีการคัดเลือกในการประชุมสภา
เทศบาลฯ ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพราะสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นก็ได้ปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาฯ ทุกท่านอยู่แล้ว 

-ผู้รับรอง นายสมยศ  ไชยนันตา และนางสาวเพ็ญวิภา  ปงกา 

- ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเป็นอย่างอ่ืน 

- ที่ประชุมมีมติ ให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปในปีพ.ศ. ๒๕๕๙ด้วยเสียง ๑๐ เสียง, ไม่เห็นชอบ - ไม่มี -, งดออกเสียง - ไม่มี -   

  ๔.๒ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ก าหนดจ านวนวันในสมัยประชุมสามัญ 
 วันเริ่มสมัยประชุมในแต่ละสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และก าหนดวันเริ่มสมัย  
 ประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป  

ประธานสภา -  ในการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ก าหนดจ านวนวันในสมัยประชุม
สามัญ วันเริ่มสมัยประชุมในแต่ละสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ท่านปลัดเทศบาลใน
ฐานะเลขานุการสภาเทศบาล เป็นผู้อธิบายชี้แจง  

 

เลขานุการสภา -  ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒) มาตรา ๒๔วรรค
แรก  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัย
สามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

  -  ข้อ ๑๑ (๒) ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่
ละสมัย ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน   

  -  ข้อ ๒๑การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้ง

ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญ

ประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี หรือ
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุม
สามัญประจ าปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 

  

  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดจ านวน
วันในสมัยประชุมสามัญว่าใน แต่ละสมัยจะเริ่ม วันใด เสร็จสิ้นวันใด ซึ่งแต่ละสมัยก าหนดได้ไม่เกิน 
๓๐ วัน และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ขอให้ท่านสมาชิกสภาร่วมกัน
พิจารณาก าหนดในวาระนี้ 

 

ประธานสภา -  ในปีที่ผ่านมาสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้ก าหนดไว้ ๔ สมัย คือเดือนกุมภาพันธ์, 
มิถุนายน, สิงหาคม และเดือนธันวาคม จึงขอให้ที่ประชุมได้เสนอวันเริ่มต้นประชุมสามัญและ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่ง ณ ขณะนี้ที่เราประชุมกันอยู่เป็นสมัย
ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙จึงขอให้เสนอสมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๒, ๓ และ ๔ 

 

เลขานุการสภา -  ก่อนที่จะน าเสนอ การประชุมสภาเทศบาลตามภารกิจงาน ขอเรียนชี้แจงว่าที่ก าหนดในห้วงเดือน
ต่างๆ ในปีที่ผ่านมาเนื่องจาก ในช่วงเดือนมิถุนายน เป็นการจัดแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล, ช่วง
เดือนสิงหาคม เป็นการพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และในช่วงเดือนธันวาคม 
เป็นการติดตามตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล หากมีภารกิจ/อ านาจหน้าที่ที่
จะต้องท านอกเหนือจากนี้สามารถขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญได้ ไม่เกิน ๑๕ วัน และในการน าเสนอ
ครั้งนี้ขอให้มีผู้เสนอ ๑ ท่าน และผู้รับรอง ๒ ท่าน 

 

ประธานสภา -  ขอให้ที่ประชุมเสนอระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจ าปีพ.ศ. ๒๕๕๙ของแต่ละ
สมัย 

นายสวัสดิ์ -  ขอเสนอระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญในแต่ละสมัย สมัยละ ๓๐ วัน และวันเริ่มสมัย
ประชุมในแต่ละสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙สมัยที่ ๒, ๓ และ ๔ ดังนี้ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ มีก าหนด ๓๐ วัน  ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ มีก าหนด ๓๐ วัน  ระหว่างวันที่ ๑–๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ มีก าหนด ๓๐ วัน  ระหว่างวันที่ ๑–๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 

-ผู้รับรอง  นายสุพรรณ  ทรายหล้า และนายสมยศ  ไชยนันตา 

ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
 

 -  ที่ประชุมไม่มีการ เสนอจ านวนวันในสมัยประชุมสามัญ วันเริ่มสมัยประชุมในแต่ละสมัยประชุม
สามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙เป็นอย่างอ่ืน 
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 -  ที่ประชุมมีมติก าหนด จ านวนวันสมัยประชุมสามัญในแต่ละสมัย สมัยละ ๓๐ วัน และวันเริ่ม

สมัยประชุมในแต่ละสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ตามที่นายสวัสดิ์  สอนปิงค า เสนอ ด้วย
เสียง ๑๐เสียง , ไม่เห็นชอบ - ไม่มี - , งดออกเสียง - ไม่มี -  ดังนี้ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ มีก าหนด ๓๐ วัน  ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ มีก าหนด ๓๐ วัน  ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ มีก าหนด ๓๐ วัน  ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

ประธานสภา -  การก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา
ก าหนดสมัยประชุมสมัยแรก ดังกล่าว 

น.ส.เพ็ญวิภา - ขอเสนอก าหนดวันเริ่มสมัย ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปคือปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดใน
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ตั้งแตว่ันที่ ๑กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ระยะเวลา ๓๐ วัน 

  

 - ผู้รับรอง นายสุพรรณ  ทรายหล้า และนางสุภาภรณ์  นันทพันธ์ 

ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  

  - ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืน  

 - ที่ประชุมมีมติก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก ของปีถัดไปก าหนดใน
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๒ มีนาคม  ๒๕๖๐
ระยะเวลา๓๐วันด้วยเสียง ๑๐เสียง , ไม่เห็นชอบ - ไม่มี - , งดออกเสียง - ไม่มี -   

  ๔.๓รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ที่ได้แถลง
ไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

ประธานสภา - ต่อไปจะเป็นวาระการรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตร
แม่ตาลที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘จากท่าน
นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา ๔๘ ทศ ๔๘ 
วรรค ๕ ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลเป็นประจ าทุกปี 

นายกเทศมนตรี -  เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ทุกท่าน 

  ตามท่ีกระผมนายไพโรจน์  สุขค าเมือง  นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้แถลง
นโยบายการบริหารราชการของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ต่อสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗   ซึ่งได้ก าหนดนโยบายฯ ภายใต้กรอบและอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามแนวนโยบายของรัฐบาล รวม ๖ ด้าน ดังนี้ 

 
 

๑. ด้านสิ่งแวดล้อม 
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- จะด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ทุกหมู่บ้าน และถูกสุขอนามัย เป็นรูปธรรมและยั่งยืนไม่กระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมการปลูกป่าและปลูกต้นไม้ 
- ส่งเสริมและบ ารุงรักษาแหล่งต้นน้ าล าธาร 
๒. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- จัดให้มีน้ าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน โดยการสร้างระบบประปาหมู่บ้านที่ยังไม่พอใช้ 
- ถนนทุกสายต้องได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
- ขยายเขตประปา ไฟฟ้า ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และปรับปรุงท่อระบายน้ าในเขตพ้ืนที่ที่มีปัญหาน้ าท่วมขัง

อย่างมีระบบ 
 - ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรทุกพ้ืนที่เช่น ขุดลอกล าเหมือง ดาดล าเหมือง  ขุด

เจาะบ่อบาดาล ขุดบ่อน้ าตื้น เป็นต้น   
๓. ด้านการพัฒนาสังคม 
- ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและท านุบ ารุงศาสนา 
- สนับสนุนศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

เพ่ือเป็นศูนย์ศึกษาตัวอย่าง   
- ส่งเสริมสุขภาพ อนามัย ของประชาชนในรูปแบบต่างๆ เช่น การดูแลเด็กตั้งแต่ในครรภ์ เป็นต้น มุ่งเน้น

การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
- ส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขอนามัยเบื้องต้น โดยอาศัยการเข้ามีส่วนร่วมของกลุ่ม อสม. กลุ่มสตรี กลุ่ม

แม่บ้าน และกลุ่มผู้สูงอายุ 
- ดูแลช่วยเหลือเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 
- สนับสนุนกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
- สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนและกองทุนต่างๆ ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ 
- สนับสนุนจุดบริการประชาชน สายตรวจ อปพร. และดูแลพื้นที่สาธารณะ 
- ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ เช่น วาตภัย

อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย แผ่นดินไหว เป็นต้น 
๔. ด้านเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ 
- หาตลาดรองรับเพื่อขายสินค้าในระดับต าบล เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ 
- ส่งเสริมโครงการปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการเกษตร ตามนโยบายของรัฐ 
๕. ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
- บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
- เสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพการให้บริการประชาชนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เช่น ปรับปรุง

สถานที่ท างาน อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน และบริการประชาชน ให้สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ผู้น าชุมชน มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น การจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 

- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงาน
จ้าง ในการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนในแต่ละด้านเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและส่วนรวม 
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๖. จะปฏิบัติตามแนวนโยบายแห่งรัฐอย่างจริงจัง 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ เป็นการสรุผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๘โครงการและกิจกรรมจะมีความสอดคล้องกับนโยบายที่แถลงไว้ ซึ่งกระผมได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และมีความพึงพอใจสูงสุดตามท่ีได้มุ่งหวังไว้ภายใต้ข้อจ ากัดหลายประการ 
กระผมและคณะผู้บริหารด าเนินงานจนประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง  โดยสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ 
จะมุ่งเน้นประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 
๑๓)พ.ศ. ๒๕๕๒มาตรา ๔๘ ทศ ๔๘วรรค ๕ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี 

งบเงินรับ-เงินจ่าย ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) 

รายรับ 

หมวด / ประเภท 
ประมาณการ 

(บาท) 
รับจริง 
(บาท) 

สูง / ต่ า 

รายได้จัดเก็บเอง 
๘๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๔๓,๓๓๑.๘๐ ๑๙๓,๓๓๑.๘๐ ๑. หมวดภาษีอากร 

๒. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต ๗๓๓,๐๐๐.๐๐ ๗๑๓,๕๕๔.๓๐ -๑๙,๔๔๕.๗๐ 

๓. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๓,๙๗๙.๑๑ -๒๐๖,๐๒๐.๘๙ 
๔. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 

และการพาณิชย์ - - - 
๕. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๙๔,๐๐๐.๐๐ ๑๐๓,๓๐๐.๐๐ ๙,๓๐๐.๐๐ 
๖. หมวดรายได้จากทุน ๕,๐๐๐.๐๐ ๑๖๗.๐๐ -๔,๘๓๓.๐๐ 

รวมรายได้จัดเก็บเอง ๑,๙๘๒,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๕๔,๓๓๒.๒๑ -๒๗,๖๖๗.๗๙ 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. หมวดภาษีจัดสรร ๑๙,๓๑๘,๐๐๐.๐๐ ๑๙,๒๙๓,๘๖๒.๐๖ -๒๔,๑๓๗.๙๔ 
รวมรายได้ที่รัฐบาล 

เก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. ๑๙,๓๑๘,๐๐๐.๐๐ ๑๙,๒๙๓,๘๖๒.๐๖ -๒๔,๑๓๗.๙๔ 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๕๙,๔๘๐.๐๐ -๙๔๐,๕๒๐.๐๐ 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๕๙,๔๘๐.๐๐ -๙๔๐,๕๒๐.๐๐ 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุ
วัตถุประสงค ์

๑. หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ๑๖,๘๕๖,๖๖๑.๐๐ ๑๖,๘๕๖,๖๖๑.๐๐ 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน 

ให้โดยระบุวัตถุประสงค์ - ๑๖,๘๕๖,๖๖๑.๐๐ ๑๖,๘๕๖,๖๖๑.๐๐ 



~ ๘ ~ 
 

รวมรายรับท้ังสิ้น ๒๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๓,๑๖๔,๓๓๕.๒๗ ๑๕,๘๖๔,๓๓๕.๒๗ 

สรุปรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน   ๒๑,๒๔๘,๑๙๔.๒๗บาท 
  เงินอุดหนุนทั่วไป     ๕,๐๕๙,๔๘๐.๐๐  บาท  

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   ๑๖,๘๕๖,๖๖๑.๐๐บาท 
  รวมรายรับท้ังสิ้น        ๔๓,๑๖๔,๓๓๕.๒๗  บาท 

รายจ่าย 

หมวด / ประเภท 
ประมาณการ 

(บาท) 
รับจริง 
(บาท) 

สูง / ต่ า 

รายจ่ายประจ า 
๑,๕๖๐,๕๐๐.๐๐ ๑,๒๖๖,๒๑๐.๙๔ -๒๙๔,๒๘๙.๐๖ ๑. งบกลาง 

๒. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน 
ค่าจ้างประจ า และค่าจ้าง
ชั่วคราว) ๙,๗๐๕,๐๐๐.๐๐ ๙,๒๘๗,๔๘๒.๐๐ -๔๑๗,๕๑๘.๐๐ 

๓. งบด าเนินงาน (หมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
และหมวดค่าสาธารณูปโภค) ๘,๒๙๕,๑๐๐.๐๐ ๖,๗๖๘,๘๐๕.๖๐ -๑,๕๒๖,๒๙๔.๔๐ 

๔. งบรายจ่ายอื่น ๑,๓๓๔,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๒๓,๔๔๘.๐๐ -๑๐,๕๕๒.๐๐ 
๕. งบเงินอุดหนุน (หมวดเงิน

อุดหนุน) ๑,๘๔๗,๙๐๐.๐๐ ๑,๖๒๔,๐๗๐.๙๓ -๒๒๓,๘๒๙.๐๗ 

รวมรายจ่ายประจ า ๒๒,๗๔๒,๕๐๐.๐๐ ๒๐,๒๗๐,๐๑๗.๔๗ -๒,๔๗๒,๔๘๒.๕๓ 
รายจ่ายเพื่อการลงทุน 

๑. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง) ๔,๕๕๗,๕๐๐.๐๐ ๔,๑๒๔,๓๙๘.๐๐ -๔๓๓,๑๐๒.๐๐ 

รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน ๔,๕๕๗,๕๐๐.๐๐ ๔,๑๒๔,๓๙๘.๐๐ -๔๓๓,๑๐๒.๐๐ 
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

๑. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ๑๖,๘๔๐,๑๔๙.๐๐ ๑๖,๘๔๐,๑๔๙.๐๐ 

รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ๑๖,๘๔๐,๑๔๙.๐๐ ๑๖,๘๔๐,๑๔๙.๐๐ 

รวมรายจ่ายท้ังสิ้น ๒๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๑,๒๓๔,๕๖๔.๔๗ ๑๓,๙๓๔,๕๖๔.๔๗ 

 

 

สรุปรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  รายจ่ายจริง    ๒๔,๓๙๔,๔๑๕.๔๗บาท 



~ ๙ ~ 
 

  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   ๑๖,๘๔๐,๑๔๙.๐๐บาท 
  รวมรายจ่ายท้ังสิ้น         ๔๑,๒๓๔,๕๖๔.๔๗  บาท 

รวมรายรับท้ังสิ้น   ๔๓,๑๖๔,๓๓๕.๒๗  บาท  
รวมรายจ่ายท้ังสิ้น  ๔๑,๒๓๔,๕๖๔.๔๗บาท 

รวมรับสูงกว่ารายจ่าย   ๑,๙๒๙,๗๗๐.๘๐  บาท 

นายกเทศมนตรี -  ส าหรับรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุมชุดวาระท่ี ๔.๓ 

ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะเรียนถามเพ่ิมเติมรายละเอียดอื่นๆ อีกหรือไม่  

 -ที่ประชุมไม่มีการสอบถาม / อภิปรายเป็นอย่างอ่ืน  

- ที่ประชุมรับทราบ 

  ๔.๔ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
  สิ่งก่อสร้าง โดยโอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑ รายการ  

ประธานสภา -  ด้วยได้รับญัตติจากนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาลโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยโอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน 
๑ รายการ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความจ าเป็นในการขอความ
เห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โดยโอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑ รายการ ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบ เพื่อ
ใช้ประกอบในการพิจารณาต่อไป 

นายกเทศมนตรี -  เรียนท่าน สมาชิกสภา เทศบาล ด้วยเทศบาลได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ บ้านแม่ฮาว และ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ บ้านแพะดอนสัก ว่าประชาชนได้เกิดอุบัติเหตุทางถนนตรงบริเวณจุดเสี่ยง โค้ง
ภายในหมู่บ้าน และจุดตัดทางแยก  เพราะไม่มีสัญญาณไฟกระพริบเตือน จ านวนบ่อยครั้ง  จึงเสนอ
ให้นายกเทศมนตรีได้จัดซื้อไฟกระพริบมาตั้งยังจุดเสียงต่าง ๆ  เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว
นายกได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  และไม่ได้ตั้งงบประมาณ
เพ่ือการนี้  จึงเสนอการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ หมวดครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยโอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑ รายการ คือ การจัดซื้อสัญญาณเตือน
ไฟกระพริบ จ านวน ๙๘,๐๐๐.-บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ สัญญาณเตือนไฟกระพริบ จ านวน ๔ ชุดๆ 
ละ ๒๔,๕๐๐.-บาท ส าหรับติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงภายในเขตเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อม
ติดตั้ง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน คือ สัญญาณเตือนไฟกระพริบ อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้
ส าหรับวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อก็เพ่ือเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยงบนถนนภายใน
เขตเทศบาลฯ  

 
 
 

โอนลด 
รายการที่ ๑ 



~ ๑๐ ~ 
 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน 
๒. ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (ส านักปลัด)   
๒.๕ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปันง้าว หมู่ ๗ (โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
ภายในเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล)    
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน ๓๕,๐๐๐.-บาท  
โอนลดครั้งนี้    จ านวน ๓๕,๐๐๐.-บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน     -      บาท  

 

รายการที่ ๒ 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน 
๒. ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (ส านักปลัด)   
๒.๖ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ (โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
ภายในเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล)    
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน ๑๕,๐๐๐.-บาท  
โอนลดครั้งนี้    จ านวน ๑๕,๐๐๐.-บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน     -      บาท  

 

รายการที่ ๓ 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน 
๒. ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (ส านักปลัด)   
๒.๘ อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุต าบลห้างฉัตร (โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุต าบลห้างฉัตร)  

  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน ๔๘,๕๐๐.-บาท  
โอนลดครั้งนี้    จ านวน ๔๘,๐๐๐.-บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน     ๕๐๐.-บาท  

โอนเพิ่ม  (ตั้งเป็นรายการใหม่) 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
๑. ค่าครุภัณฑ์ 
๑.๒ ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ (ส านักปลัด)    



~ ๑๑ ~ 
 

 ๑.๒.๓ สัญญาณเตือนไฟกระพริบ  จ านวน ๙๘,๐๐๐.-บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ สัญญาณเตือนไฟกระพริบ จ านวน ๔ ชุด ๆ ละ ๒๔,๕๐๐.-บาท ส าหรับติดตั้ง
บริเวณจุดเสี่ยงภายในเขตเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมติดตั้ง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน คือ 
สัญญาณเตือนไฟกระพริบ อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้  
จัดหานอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘ เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซื้อได้
ในท้องถิ่น  

นายนเรศน ์-  ผมเห็นด้วยกับการที่ท่านนายกฯ จะโอนเงินที่ไม่ได้ด าเนินโครงการแล้ว มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
เพราะพ้ืนที่เรามีจุดเสี่ยงทางถนนมากและประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรเดินทาง 
ผมจึงขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ 

นายปริญญา -  ผมไม่ค่อยเห็นด้วยในเรื่องนี้ เนื่องจากเร็วเกินไปที่จะโอนเงินงบประมาณ เพราะการแข่งขันกีฬา
น่าจะท าการจัดได้  

ปลัดเทศบาล -  ผมขอชี้แจงในเรื่องนี้ สืบเนื่องมาจาก ๓ โครงการที่จะท าการโอนลดงบประมาณในครั้งนี้  ได้ตั้ง
งบประมาณในการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านและอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุในการจัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไป และการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ  คณะอนุกรรมการกระจายอ านาจ
จังหวัดล าปางไม่เห็นชอบให้มีการอุดหนุนเงิน ท าให้ไม่สามารถจัดท าโครงการเหล่านี้ได้ จึงควรน า
งบประมาณมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะไม่สามารถด าเนินการตามโครงการได้แล้ว 

ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านใดจะเรียนถามเพ่ิมเติมรายละเอียดอื่นๆ อีกหรือไม่  

 -  ที่ประชุมไม่มีการสอบถาม / อภิปรายเป็นอย่างอ่ืน  

- ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยโอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑ รายการ เป็นค่า
จัดซื้อสัญญาณเตือนไฟกระพริบ จ านวน ๔ ชุดๆ ละ ๒๔,๕๐๐.-บาทจ านวน ๙๘,๐๐๐.-บาท 
ด้วยเสียง ๙ เสียง, ไม่เห็นชอบ - ไม่มี -, งดออกเสียง ๑ เสียง 

  ๔.๕ญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน ๑ โครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ าระบบประปา 
  บ้านปันง้าวหมู่ ๗ ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง จ านวนเงินทั้งสิ้น 
 ๑,๑๗๑,๐๐๐.- บาท  

ประธานสภา -  ด้วยได้รับญัตติจากนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาลขอจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน ๑ โครงการ 
ได้แก่โครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ าระบบประปา บ้านปันง้าว หมู่ ๗ ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง จ านวนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๗๑,๐๐๐.- บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ า
ระบบประปา ปริมาณงาน (๑) วางท่อเมนจ่ายน้ า PVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้นความหนา  
๘.๕ ปลายเรียบ  ยาว ๑,๒๙๑ เมตร  (๒) วางท่อเมนจ่ายน้ า PVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว   
ชั้นความหนา ๘.๕ ปลายเรียบ ยาว ๓,๐๓๘ เมตร ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด 
และเหตุผลความจ าเป็นในการขอจ่ายขาดเงินสะสม  โครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ าระบบประปา 
บ้านปันง้าว หมู่ ๗ ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบ 
เพ่ือใช้ประกอบในการพิจารณา 



~ ๑๒ ~ 
 
นายกเทศมนตรี -  เรียนท่าน สมาชิกสภา เทศบาล ด้วยบ้านปันง้าว หมู่ ๗ ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด

ล าปาง ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี ๒๕๕๘จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จ านวน ๔,๑๓๖,๐๐๐ บาทก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า ซึ่งการก่อสร้างได้
ด าเนินการเสร็จสิ้น  สามารถจ่ายน้ าไปยังครัวเรือนได้แล้วแต่ไม่สามารถจ่ายไปยังบ้านเรือน
ประชาชนได้ เนื่องจากไม่มีท่อส่งน้ าระบบประปาไปยังบ้านเรือนประชาชน ซึ่งชาวบ้านได้ท าการร้อง
ขอความช่วยเหลือมายังเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  เป็นความเดือดร้อนของประชาชน  ซึ่ง
เทศบาลได้ตั้งงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๙  จ านวนเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งยังครอบคลุมได้บางส่วน
เท่านั้นยังไม่ทั่วถึง และเพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าประปาครบทุกครัวเรือน จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท า
โครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ าระบบประปาครบทุกครัวเรือน หากรองบประมาณในปีถัดไปประชาชน
จะได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับได้พยายามที่จะโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายในรายการนี้ก็ไม่
สามารถโอนได้ทุกรายการมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณท้ังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติจาก
สภาเพ่ือขอจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจัดท าโครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ าระบบประปา บ้านปันง้าว หมู่ 
๗ ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง จ านวนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๗๑,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ าระบบประปา ปริมาณงาน (๑) วางท่อเมนจ่ายน้ า PVC. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้นความหนา ๘.๕ ปลายเรียบ ยาว ๑,๒๙๑ เมตร (๒) วางท่อเมนจ่ายน้ า  
PVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ชั้นความหนา ๘.๕ ปลายเรียบ ยาว ๓,๐๓๘ เมตร จึงขอให้สภา
ฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ด้วย รายละเอียดเหตุผลความ
จ าเป็น  ได้จัดท าเป็นโครงการแจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว 

ประธานสภา - ก่อนที่จะให้สมาชิกได้อภิปรายในญัตตินี้ จึงขอให้ผู้อ านวยการกองคลัง ได้อธิบายชี้แจ งรายละเอียด
ยอดเงินสะสม ที่สามารถจ่ายได้  ให้ท่านสมาชิกสภาทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป 

ผู้อ านวยการกองคลัง -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ  หากสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล มีความประสงค์จะจ่ายขาด
เงินสะสม  กองคลัง เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ขอชี้แจงยอดเงินสะสมคงเหลือ และยอดเงิน
สะสมที่ได้กันเงินไว้เพ่ือใช้ยามฉุกเฉินในช่วงระยะเวลา ๖ เดือน ดังนี้ 

 เงินสะสม  ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙     ๗,๙๓๓,๕๐๗.๑๓บาท  
หักรายจ่าย เงินเดือน+ค่าจ้าง    ๖๘๒,๐๐๐   บาท  
  เงินเดือนคณะผู้บริหาร+สมาชิกสภา ๒๑๘,๗๒๐   บาท  
  ค่าใช้จ่ายประจ า    ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
  เงินส ารองจ่าย    ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
    รวมค่าใช้จ่าย ๑,๔๐๐,๗๒๐X ๖ เดือน   ๘,๔๐๔,๓๒๐.๐๐  บาท 
  คงเหลือน าเงินสะสมไปใช้ได้     -๔๗๐,๘๑๒.๘๗  บาท 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้” 

(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 



~ ๑๓ ~ 
 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 

(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่าย
ประจ า และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและ
เสถียรภาพในระยะยาว 

การเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้รายงานชี้แจงยอดเงินสะสมที่
สามารถน าไปใช้จ่ายขาดเงินสะสม โดยค านวณกันไว้ประมาณจากรายจ่ายประจ า หมวดเงินเดือน 
ค่าจ้าง รวมถึงงบกลาง และเงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นเพียงระยะสั้นจ านวน ๖ 
เดือนเท่านั้น หากโดยหลักตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ วรรคท้าย ความว่า “ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ยอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ า และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดย
การใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว” ซึ่งถือว่ารายงานของกอง
คลัง ดังกล่าวข้างต้น เป็นการค านวณกันเงินไว้เพียงระยะสั้นเท่านั้น 

จึงขอเรียนแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบ และพิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ ที่ถูกต้องโดยค านึงถึงสถานะการเงินการคลังเป็นหลัก และค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ประชาชนโดยส่วนรวม ซึ่งกองคลังก็ขอชี้แจงสรุปแต่เพียงเท่านี้ 

 
ปลัดเทศบาล - ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาลได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นของการจ่ายขาดเงิน

สะสมเพ่ือด าเนินการตามโครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ าระบบประปา บ้านปันง้าว หมู่ ๗ ต าบลห้าง
ฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง จ านวนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๗๑,๐๐๐.- บาท  และ ผอ.กองคลังได้
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับฐานะทางการเงินการคลังของเทศบาล ว่ามียอดเงินสะสมคงเหลือเป็น
จ านวนเท่าใดและต้องกันเงินไว้เป็นจ านวนเท่าใด ซึ่งเป็นบันทึกเสนอของทางกองคลังเพ่ือให้สภาได้
พิจารณาใช้ดุลยพินิจการใช้จ่ายเงินสะสมก่อนที่พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามท่ีท่านนายกได้
ยื่นญัตติต่อสภาดังกล่าวข้างต้น ผมขอชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง  ต้องค านึงถึงฐานะการเงินการคลังของ
เทศบาลด้วยและต้องปฏิบัติตามระเบียบตกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ อย่างเคร่งครัด และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๑๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดดังนี ้

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
 เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
 จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี ้



~ ๑๔ ~ 
 
   (๑)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง

เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

   (๒)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 

   (๓)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

   ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่าย
ประจ า และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและ
เสถียรภาพในระยะยาว” 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๑๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีใจความว่า 
กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยให้เป็น
อ านาจของสภาท้องถิ่นท่ีจะอนุมัติ  จึงซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

   ๑.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
ทั้งนี้ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินให้ชัดเจน และให้ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ท้องถิ่นท่ีจะได้รับเป็นส าคัญ 

   ๒.  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เป็นกิจการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง หากไม่ท าจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนได้ หรือท้องถิ่นอาจขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา 

   ๓.  เป็นกิจการที่เก่ียวกับการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นท่ี หรือกิจการที่
จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน หรือเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งหากเป็นโครงการเพื่อการลงทุน เช่น ค่าก่อสร้างอาคารหรือซื้อที่ดิน หรือโครงการที่ใช้
วงเงินงบประมาณท่ีมีมูลค่าสูง ให้พิจารณาด าเนินการดังนี้ 

   ๓.๑  จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือ
โอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายก่อนเป็นล าดับแรก 

   ๓.๒  กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณ หรือโอนงบประมาณ
รายจ่ายมาตั้งจ่ายไว้แล้ว แต่งบประมาณมีไม่เพียงพอก็อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมสมทบเพ่ือการนั้นได้ 
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชนหรือการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นท่ี และไม่อาจรอ
จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีต่อไปได้ก็อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมได้ โดยจะต้องเป็น
โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงิน
สะสมคงเหลือเพียงพอในการบริหารงานเพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับฐานะการคลังในระยะยาว 

   ๓.๓  กรณีเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นส่วน ๆ และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการในปีงบประมาณเดียว ให้ตั้งงบประมาณรายจ่าย
ในปีปัจจุบันและปีถัดไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



~ ๑๕ ~ 
 
   ๔.  ให้จัดท าประมาณการรายละเอียดโครงการการที่จะใช้จ่ายจากเงินสะสม โดยระบุให้

ชัดเจนว่าด าเนินการเรื่องใด สถานที่ด าเนินการที่ใด วงเงินที่จะใช้เท่าใด รวมทั้งรายละเอียดของ
โครงการเช่นเดียวกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่อาจ
จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น และเพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๑๕๐ ลงวันที่ ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งพอสรุป
ความได้ว่าให้มีความระมัดระวังเป็นพิเศษ  ประชาชนต้องได้รับผลประโยชน์โดยตรง  กรณีจ่ายขาด 
ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ที่มิใช่เรื่องเร่งด่วน ให้ตั้งงบประมาณประจ าปี เพ่ิมเติม หรือโอนมา
งบประมาณรายจ่ายก่อน  ให้จัดท ารายละเอียดประกอบการพิจารณาขออนุมัติด้วยทุกครั้ง 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๐๒๙ ลงวันที่ ๒๕กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสาระส าคัญโดย
สรุปคือ การจ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มิใช่เรื่องเร่งด่วน ให้พิจารณา
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีมาตั้งก่อนเป็นล าดับแรก และในกรณีท่ีอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ จะต้อง
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีเงินสะสมคงแหลือเพียงพอในการบริหารงาน 

   จากท่ีได้ชี้แจงรายละเอียดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้นละหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวแล้ว ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้ใช้ดุลยพินิจ พิจารณา 
รายละเอียดอย่างถ่ีถ้วน ถึงความเหมาะสม และจ าเป็น และต้องค านึงถึงฐานะการเงินการคลังของ
เทศบาลด้วย และผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ เพราะในการจ่ายขาดเงินสะสมจะต้องโดน
ตรวจสอบจาก สตง. เป็นพิเศษอยู่แล้ว 

 
ประธานสภา -  จึงขอให้สมาชิกสภาได้อภิปรายถึงเหตุผลความจ าเป็นการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ด้วย  

ที่ปรึกษานายกฯ -  ในเรื่องความเดือดร้อนเก่ียวกับปัญหาการขาดแคลนน้ าใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคของประชาชน
นั้นเราก็เข้าใจดีอยู่ แต่เงินสะสมที่มีอยู่น้อย ตามที่ผู้อ านวยการกองคลังชี้แจง ก็อาจจะท าให้เทศบาล
ไม่มีเงินส ารองเพียงพอที่จะใช้ ทั้งในรายจ่ายประจ าและกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินพวกสาธารณภัยขึ้นมา 
ซึ่งอาจจะท าให้เทศบาลฯ มีปัญหาในด้านการเงิน จึงขอฝากข้อคิดเห็นในการพิจารณาของสภา
เทศบาลฯ ด้วย 

นายสมยศฯ -  ขณะนี้มีประชาชนในพื้นท่ีจ านวนมากได้เข้ามาร้องเรียนกับสมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ทุกคน ถึง
เรื่องความต้องการใช้น้ าประปาหมู่บ้าน เพราะท าเสร็จแล้วแต่ไม่สามารถน าน้ ามาใช้ได้เพราะไม่มี
ระบบส่งต่อน้ าประปานั่นเอง 

นายสุชาติ -  เรื่องนี้เป็นความเดือนร้อนของประชาชนจ านวนมาก เห็นควรที่จะน าเงินสะสมมาใช้แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็ว 

นายสวัสดิ์ -  เรื่องความเดือดร้อนในการที่ไม่มีน้ าใช้ของประชาชนส าคัญกว่า ส่วนที่ ผอ.กองคลัง ได้ชี้แจงและ
กันเงินเอาไว้ใช้ก็น่าจะเพียงพอแล้ว ขอให้แก้ไขความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้านก่อน 



~ ๑๖ ~ 
 
ปลัดเทศบาล - หากเราน าโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๕๙ จ านวน ๔  โครงการ 

เป็นเงิน ๑๙๔,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นถนน คสล.โอนมาตั้งจ่ายเป็นโครงการวางท่อประปา และถนนไม่
ต้องท าและให้มาตั้งในปีงบประมาณถัดไป และการใช้เงินสะสมก็จะใช้น้อยกว่า ซึ่งน่าจะเป็นการ
ระมัดระวังการใช้จ่ายเงินสะสม และประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านได้เข้าใจ 

นายกเทศมนตรี -  คงจะไม่ได้เพราะโครงการตามที่ปลัดฯ ได้ชี้แจงนั้นก็มีความส าคัญเหนือกัน  

น.ส.เพ็ญวิภา -  บ้านปันง้าวได้มีการจัดประชุมประชาคมพูดคุยถึงปัญหาในเรื่องการน าน้ าประปามาใช้ เพราะ
ขณะนี้ได้สร้างประปาหมู่บ้านส าเร็จแล้ว แต่กลับไม่สามารถใช้น้ าได้เพราะไม่มีระบบส่งต่อ ซึ่งวันนี้
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะตัวแทนผู้ใหญ่บ้านปันง้าว ก็ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ ใน
วันนี้ด้วย 

ประธานสภา -  ขอเชิญผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะตัวแทนผู้ใหญ่บ้านปันง้าว ได้พูดอธิบายในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประปาหมู่บ้าน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นางนันทรัตน์ -  ในฐานะตัวแทนผู้ใหญ่บ้านปันง้าวขอพูดแทนชาวบ้านในพื้นที่ว่ามีความเดือดร้อนจากการไม่มีน้ า
ใช้เป็นอย่างมาก ตอนนี้ชาวบ้านทุกคนก็เห็นแล้วว่ามีการสร้างประปาหมู่บ้านเสร็จแล้ว แต่ท าไมถึงยัง
ไม่สามารถแจกจ่ายน้ าไปยังบ้านเรือนของชาวบ้านได้ จากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  ประชาชน
ได้มีมติขอให้ทางเทศบาลได้ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าประปา  ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  ไม่มี
ประชาชนคนใดคัดค้านแม้แต่เสียงเดียว ตามบันทึกประชุมประชามหมู่บ้านเมื่อวันที่ ๗  กุมภาพันธ์
(ผช.ผู้ใหญ่บ้านส่งรายงานการประชุมให้กับประธานสภา)ขอให้สมาชิกสภาช่วยกันพิจารณาแก้ไข
ปัญหาของชาวบ้านในเรื่องน้ าประปานี้ด้วย 

นายศักดิ์ดา -  ตามท่ีผู้อ านวยการกองคลัง  และปลัดเทศบาลชี้แจง ผมว่าสถานการณ์คลังของเทศบาลฯ ก็น่าเป็น
ห่วงอยู่มาก  ไม่ใช่ว่าผมจะไม่เห็นด้วยถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในครั้งนี้ แต่
ถ้าเรารออีกนิดหน่อย น าโครงการฯ นี้ไปตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ก าลังจะจัดท าข้ึนในเดือนมิถุนายน ที่จะถึงนี้จะได้หรือไม่ 

ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านใดจะเรียนถามเพ่ิมเติมรายละเอียดอื่นๆ อีกหรือไม่  

 -  ที่ประชุมไม่มีการสอบถาม / อภิปรายเป็นอย่างอ่ืน  

- ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ าระบบประปา 
บ้านปันง้าว หมู่ ๗จ านวนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๗๑,๐๐๐.- บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการวางท่อ
ส่งน้ าระบบประปา ปริมาณงาน (๑) วางท่อเมนจ่ายน้ า  PVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๒ นิ้ว   
ชั้นความหนา ๘.๕ ปลายเรียบ ยาว ๑,๒๙๑ เมตร (๒) วางท่อเมนจ่ายน้ า PVC. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๔ นิ้ว ชั้นความหนา  ๘.๕ ปลายเรียบ ยาว ๓,๐๓๘ เมตร ด้วยเสียง ๑๐ เสียง, 
ไม่เห็นชอบ - ไม่มี -, งดออกเสียง - ไม่มี -   

 

  ๔.๖ขอความเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุน โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ 
  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จังหวัดล าปาง จ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท  



~ ๑๗ ~ 
 
ประธานสภา -  ในญัตตินี้ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงเหตุผลในการขอความเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุน 

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.
จังหวัดล าปาง  

นายกเทศมนตรี -  ด้วยจังหวัดล าปาง ได้มีหนังสือแจ้งขอความร่วมมือตั้งงบประมาณอุดหนุน โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จังหวัดล าปาง จ านวน
เงิน ๕๐,๐๐๐.- บาทซึ่งเป็นเรื่องที่เราควรให้ความร่วมมือและสนับสนุน จึงได้เสนอเข้าสู่การพิจารณา
ของสภาเทศบาล 

ปลัดเทศบาล - ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๖๗  และ ๖๗ 
ทวิ  เทศบาลจะจ่ายเงินอุดหนุน จะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาก่อน และผู้ว่าราชการ
จังหวัดอนุมัติ ตามที่จังหวัดล าปางได้ขอเงินอุดหนุน โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพ่ิมศักยภาพใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จังหวัดล าปาง จ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท และ
อนุคณะกรรมการกระจายอ านาจจังหวัดล าปางได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว นายกเทศมนตรีได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี  จึงได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙ มาตั้งเป็น
รายการใหม่ตามท่ีจังหวัดล าปางขอรับการสนับสนุนแล้ว   

น.ส.เพ็ญวิภา -  ดิฉันเห็นด้วย เราควรให้การสนับสนุน ส่งเสริม และป้องกันปัญหายาเสพติด ซึ่งถือว่าเป็นเรื่อง
ใหญ่ในระดับประเทศ ควรให้ความร่วมมือด้วยกันทุกฝ่าย 

ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านใดจะเรียนถามเพ่ิมเติมรายละเอียดอื่นๆ อีกหรือไม่  

 -  ที่ประชุมไม่มีการสอบถาม / อภิปรายเป็นอย่างอ่ืน  

- ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จังหวัดล าปาง   จ านวนเงิน  ๕๐,๐๐๐  บาทด้วย
เสียง ๑๐ เสียง, ไม่เห็นชอบ - ไม่มี -, งดออกเสียง - ไม่มี -   

ระเบียบวาระท่ี๕  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

ประธานสภา -  สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอต่อสภาฯ ขอเชิญในวาระนี้  

นายนเรศน ์-  ขอสอบถามท่านนายกฯ ถึงความคืบหน้าของการซ่อมแซมฝายหลวง  

นายกเทศมนตรี -  โครงการซ่อมแซมฝายหลวง เป็นโครงการที่เราส่งไปของบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
(อบจ.ลป.) ซึ่งงบประมาณเป็นยอดกว่าล้านบาท ซึ่งจะต้องน าเข้าสู่การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะมี
การพิจารณาในห้วงเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งทางเทศบาลฯ จะประสานติดตามความคืบหน้าผ่านทางท่าน 
ส.อบจ.มนัส  พิจอมบุตร ต่อไป ว่าจะได้งบประมาณโครงการนี้หรือไม่ 

รองประธานฯ -  เมรุฌาปณสถานบ้านปันง้าวเกิดการช ารุดเสียหาย ขอให้เทศบาลฯ ด าเนินการซ่อมแซมให้ด้วย  



~ ๑๘ ~ 
 
ปลัดเทศบาล -  ฌาปณสถานบ้านปันง้าว ยังอยู่ในช่วงการ รับประกันสัญญา เทศบาลฯ ได้ท าหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง

ให้มาซ่อมแซมแล้ว ๒ ครั้ง ซึ่งจะส่งหนังสือไปอีกครั้ง หากผู้รับจ้างยังไม่มาด าเนินการซ่อมแซมก็จะ
น าเงินค้ าประกันสัญญามาซ่อมแซมต่อไป   

 -  ที่ประชุมรับทราบ  

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๒๕  น. 

 (ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี นิวัฒน์  ตั้งตรง ผู้บันทึกการประชุม 
 (นิวัฒน์  ตั้งตรง)  
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเม่ือวันที่ ๔
มีนาคม ๒๕๕๙  ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕ ๙  เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ จึง
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

   (ลงชื่อ)   สุภาภรณ์  นันทพันธ์ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์) 
    สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  
 
(ลงชื่อ)    ศักดิ์ดา  อุปค า กรรมการ (ลงชื่อ)    สุชาติ  วงศ์สุวรรณ กรรมการ 
            (นายศักดิ์ดา  อุปค า)    (นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ) 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑    สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
 
 เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ได้มีมติในการประชุมเม่ือวันที่๗  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เห็นชอบ 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕ ๙เมื่อ
วันศุกร์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
    (ลงชื่อ)  อาทิตย์  แสงบุญเรือง   

(นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 


