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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันศุกร์ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๒ นายปริญญา  สุวรรณศร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๓ นางสาวเพ็ญวิภา  ปงกา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๔ นายสุพรรณ ทรายหล้า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๕ นายสวัสดิ์  สอนปิงค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๖ นางสมพร  สีเขียว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๗ นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๘ นายนเรศน์  ถาวร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๙ นายศักดิ์ดา  อุปค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 ๑๐ นายสมยศ  ไชยนันตา  รองประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 ๑๑ นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง  ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ 

๑ 
ชื่อ-สกุล 

นายไฉน  ชัชวาล 
         ต าแหน่ง                        หมายเหตุ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑               ลาป่วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑ 
๒ 
๓ 

นายไพโรจน์  สุขค าเมือง 
นายดนัย เมืองฝั้น 
นายชาตรี  รัตนประทีป 

นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

๔ นายศรีรัตน์  ใจสิน ผู้ใหญ่บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 

นายปัทมากร  ไชยอินปั๋น 
นายประสิทธิ์  สมศรี 
นายทวิช  จ าปาวัน 
นายสันทนา ปันตอง 
ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  ตั้งตรง 
นางพิชชาภา  วงค์ค า 
นางวลัยพร  ฉิมพุก 
นางรัชนีย์  สุขประเสริฐ 
นายวสันติ์  ปราบพุทจา 

คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ 
นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลเมืองยาว 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
           เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมาครบองค์ประชุมและนาย อาทิตย์  แสงบุญเรือง  
ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภา ๑)  ขอแสดงความเสียใจกับท่าน สท.สุพรรณ ทรายหล้า ที่ได้สูญเสียคุณแม่ไป วันนี้หลังจากเลิก

ประชุมสภา ขอเชิญทุกท่านร่วมกันกราบศพที่บ้าน สท.สุพรรณ ครับ 
 ๒)  แจ้ง สท.ไฉน ชัชวาล  ลาป่วย ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้  

 -  ที่ประชุมรับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัย
ที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที ่๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ประธานสภา -   จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีสมาชิกสภาท่านใดแจ้งขอแก้ไขรายงานการ
ประชุมหรือไม่ 

 -  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

-  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุม
วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ด้วยเสียง ๑๑ 
เสียง, ไม่เห็นชอบ - ไม่มี -, งดออกเสียง - ไม่มี -    

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้าม)ี 

ประธานสภา -   ในวาระนี้ ไม่มีผู้ ขอยื่นกระทู้ถาม การจะยื่นกระทู้ถามจะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙๒ และข้อ ๙๔ โดยเคร่งครัด ดังนั้นจึงขอผ่านระเบียบวาระนี้ไป 

 - ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 ๔.๑ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อตั้งเป็น
 รายการใหม่ จ านวน ๓ รายการ (ประเภทครุภัณฑ์) ดังนี้ 

   ๔.๑.๑ จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๙,๕๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน 
๙,๕๐๐.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

  ๔.๑.๒  จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จ านวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๑,๐๐๐.-บาท รวมเป็น
  เงิน ๒๒,๐๐๐.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

   ๔.๑.๓  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
 อากาศ) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๔๗,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๔๗,๐๐๐.- 
บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
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ประธานสภา -   ด้วยได้รับญัตติจากนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มาตั้งเป็นรายการใหม่ 
จ านวน ๓ รายการ (ประเภทครุภัณฑ)์ จึงขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงต่อที่สภาเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยขอให้ชี้แจงทีละโครงการ เพ่ือให้สภาได้พิจารณาต่อไป 

นายกเทศมนตรี -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในการขอ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
มาตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน ๓ รายการ (ประเภทครุภัณฑ์) รายการที่ ๔.๑.๑ และ ๔.๑.๒ 
เนื่องจากรถตัดหญ้าที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และช ารุด หากจะซ่อมแซมก็ไม่คุ้มค่ากับ
งบประมาณที่เสียไป จึงมีความจ าเป็นที่ต้องขอโอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบ
วิธีการงบประมาณฯ เพ่ือขอให้สภาได้พิจารณาอนุมัติต่อไป ส าหรับการโอนงบประมาณในครั้งนี้     
มีรายละเอียดดังนี้ 

รายการที่  ๑  (ข้อ ๔.๑.๑) 
   โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๓ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  จ านวน ๑๐,๐๐๐.-
บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   จ านวน      ๑๐,๐๐๐.-  บาท  
โอนลดครั้งนี้     จ านวน         ๙,๕๐๐.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  จ านวน          ๕๐๐.-  บาท 
  

   โอนเพิ่ม  ตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๔ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ๑.๔.๑ 
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง  จ านวน ๙,๕๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 
จ านวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๙,๕๐๐.-บาท ส าหรับใช้ในงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมี  
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

   -  เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
   -   เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า 
   -   ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี 
   -   พร้อมใบมีด 
  และอุปกรณ์ต่างๆ ครบชุดพร้อมใช้งานได้ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ 
 

   รายการที่  ๒  (ข้อ ๔.๑.๒) 
โอนลด  แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ

ภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๓ ประเภทค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ (ส านักปลัด)  จ านวน ๓๐,๐๐๐.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   จ านวน      ๓๐,๐๐๐.-  บาท  
โอนลดครั้งนี้     จ านวน      ๒๒,๐๐๐.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  จ านวน         ๘,๐๐๐.-  บาท  
 

โอนเพิ่ม  ตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๔ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ๑.๔.๑ 
เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน  จ านวน ๒๒,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบ     
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ข้ออ่อน จ านวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๑,๐๐๐.-บาท ส าหรับใช้ในงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดย
มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  

   -   เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
  -   เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า 
  -   ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี 
  -   พร้อมใบมีด 

  และอุปกรณ์ต่าง ๆ ครบชุดพร้อมใช้งานได้ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ 

ประธานสภา -   ช่วงหน้าฝนเครื่องตัดหญ้าจะมีความจ าเป็นมาก ฝนตกหญ้าก็ขึ้นเร็ว ต้องใช้งานตลอด ก่อนจะ    
ลงมติ จึงขอให้ท่านสมาชิกได้อภิปราย 

นายนเรศน ์-   การซื้อเครื่องตัดหญ้า ผมว่ายังไม่น่าจะซื้อ เพราะโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
บางโครงการยังไม่ได้ท าเลย เครื่องตัดหญ้าก็ซื้อทุกปี ปีละเครื่อง สองเครื่อง ปีนี้ซื้ออีกสามเครื่อง    
ใช้งานกันอย่างไร ผมขอให้มีการบ ารุงรักษาซ่อมแซมด้วย ผมจึงไม่เห็นด้วยกับการซื้อเครื่องตัดหญ้า 

นายปริญญา -   ผมเห็นด้วยกับท่าน สท.นเรศน์ การซื้อเป็นการโอนเงินมาซื้อทุกปี ท าไมไม่เสนอตั้งไว้ใน         
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เครื่องเก่าที่ซื้อกันมา ไม่มีการบ ารุงรักษาท่ีดี 

ปลัดเทศบาล -   ขออนุญาตน าเรียนชี้แจง เครื่องตัดหญ้าของเทศบาลมี ๖ เครื่อง สองเดือนก่อนได้น าไปซ่อม ทาง
ร้านที่ซ่อมได้เสนอราคาในการซ่อมแซมมา ๔,๗๐๐.-บาท กับ ๔,๒๐๐.- บาท ดูแล้วไม่คุ้มค่าที่จะ
ซ่อมแซม สิ้นปีงบประมาณก็จะท าจ าหน่ายครุภัณฑ์ ส่วนอีกเครื่อง เป็นเครื่องเก่าสมัย อบต. 
ประมาณปี ๒๕๔๗ ซ่อมแต่ละครั้งก็ ๓,๐๐๐ – ๔,๐๐๐ บาท  ตอนนี้จึงเหลือแค่สามเครื่องที่ใช้งาน
ได้ จึงให้ท่านนายกเทศมนตรีเสนอเพ่ือให้สภาได้พิจารณา 

นายกเทศมนตรี -   ภารกิจงานในช่วงนี้มีเยอะมาก ก่อนหน้านี้ก็งานที่สวนอนันตยศ และอ าเภอก็ท าหนังสือมาขอใช้
หรือขอให้ไปตัดหญ้าบ่อยมาก เครื่องตัดหญ้าจึงเสียบ่อย ผมเห็นด้วยกับสภาที่ไม่อยากจะซื้อใหม่ แต่
การซ่อมแซมแพงกว่าการซื้อใหม่ จึงอยากขอให้สภาได้พิจารณา 

นายศักดิ์ดา -   การโอนงบประมาณ ผมเห็นโอนเงินมาซื้อทุกปีในส่วนของครุภัณฑ์  แต่ในส่วนที่เป็นถนนหนทาง
ไม่เห็นโอนเงินมาซ่อมแซมท าบ้าง ผมเห็นชอบที่จะซื้อ แต่ท่านไม่มีการบ ารุงรักษาที่ดี 

ปลัดเทศบาล - เครื่องตัดหญ้าที่มีอยู่ล้วนแต่เป็นเครื่องเก่าใช้งานมาหลายปีแล้วและทางเทศบาลเรามีพ้ืนที่
รับผิดชอบมาก  จึงขอน าเรียนชี้แจงให้สภาได้รับทราบ 

นางสมพร -   เห็นด้วยที่จะจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แต่ขอติงกับทางบริหาร การดูแลบ ารุงรักษาเครื่องตัดหญ้า     
ใช้แล้วไม่เช็ดท าความสะอาด มันก็เสียง่าย อยากให้แต่งตั้งคนดูแลบ ารุงรักษา ๑ คน ดูแลเครื่อง   
ตัดหญ้าโดยตรง การเห็นชอบก็เห็นชอบด้วย เพราะหากไม่มีการไม่สามารถท างานได้ แต่อยากให้มี
การบ ารุงรักษาด้วย 

นายกเทศมนตรี -   เครื่องตัดหญ้าใช้งานบางครั้งทางอ าเภอ อ าเภอมาขอใช้บริการบ่อย มันจึงเสียบ่อย บางครั้งเราก็
ไม่อาจที่จะปฎิเสธได้ อย่างงานที่สวนอนันตยศอีกก็ต้องท า ขอให้สภาพิจารณาด้วย 

ประธานสภา -   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีขอมติในที่ประชุมรายการที่ 
๔.๑.๑ และ ๔.๑.๒ 
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  -   ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม 

ประธานสภา -  ดังนั้นผมจะขอให้สภาได้มีมติเป็นการเฉพาะรายการ ดังต่อไปนี้ 

  -  ๔.๑.๑  จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๙,๕๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน 
๙,๕๐๐.- บาท 

 -   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๕ เสียง ไม่เห็นชอบ ๕  เสียง งดออกเสียง –ไม่มี- 

เลขานุการสภา -   ในกรณีที่มติมีเสียงเท่ากัน ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทย ฯ 
ข้อ ๘๖ หากมติที่ประชุมสีเสียงเท่ากัน ให้ประธานสภาเป็นผู้ชี้ขาด 

ประธานสภา -   ผมเห็นชอบ  รวมเป็น ๖ เสียง 

  -   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๙,๕๐๐.-
บาท รวมเป็นเงิน ๙,๕๐๐.- บาท ด้วยเสียง ๖  เสียง, ไม่เห็นชอบ  ๕ เสียง, งดออกเสียง –ไม่มี- 

ประธานสภา -  ต่อไปจะเป็นการลงมติญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ รายการ  ๔.๑.๒  จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จ านวน ๒ เครื่อง ๆ ละ 
๑๑,๐๐๐.-บาท รวมเป็น เงิน ๒๒,๐๐๐.- บาท 

  -  ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อ
ตั้งเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จ านวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๑,๐๐๐.-
บาท รวมเป็นเงิน ๒๒,๐๐๐.- บาท ด้วยเสียง ๗  เสียง, เห็นชอบ  ๔ เสียง, งดออกเสียง –ไม่มี-  

ประธานสภา -   ญัตติที่ ๔.๑.๒  ไมอ่นุมัต ิถือว่าไม่เห็นชอบ 

ประธานสภา -   ต่อไปญัตติที่ ๔.๑.๓ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๔๗,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๔๗,๐๐๐.- 
บาท ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงต่อที่สภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เพ่ือให้สภาได้
พิจารณาต่อไป 

นายกเทศมนตรี -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในการขอ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
มาตั้งเป็นรายการใหม่ ข้อ ๔.๑.๓ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๔๗,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน 
๔๗,๐๐๐.- บาท ส าหรับใช้ในกองช่างเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ได้บันทึก
ข้อมูลลงระบบผิด คือในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในส่วน
ครุภัณฑ์ของกองช่างที่สภาได้อนุมัติไป คือ เครื่องปรับอากาศ แต่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผนได้บันทึกข้อมูลในระบบ e-plan ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งข้อมูลได้ไปแสดงทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบบของ
กรมบัญชีกลาง ทางพัสดุก็ไม่สามารถด าเนินการตามระเบียบพัสดุจัดซื้อจัดจ้างได้ ซึ่งในการแก้ไขต้อง
ใช้ระเบียบวิธีการงบประมาณ ข้อ ๒๘ ซึ่งเป็นอ านาจของสภาฯ ที่จะอนุมัติให้มีการแก้ไข และอีก
กรณีคือ ในขณะที่เราท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้น ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านัก
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งบประมาณคือราคา ๔๔,๐๐๐.- บาท แต่ในปี ๒๕๖๐ ที่จะด าเนินการจัดซื้อ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ของส านักงานประมาณคือ ๔๗,๐๐๐.- บาท จะต้องโอนมาตั้งเพ่ิมอีก ๓,๐๐๐ บาทจึงต้องขออ านาจ
สภาเพ่ือโอนมาตั้งเพ่ิมเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ จ านวนเงิน ๔๗,๐๐๐.- บาท ดังนั้นจึงมี
ความจ าเป็นที่ต้องขอโอนงบประมาณมาตั้งเพ่ิมเติม ตามระเบียบวิธีการงบประมาณฯ เพ่ือขอให้สภา
ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป ส าหรับการโอนงบประมาณในครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้ 

รายการที่  ๓  (ข้อ ๔.๑.๓) 
   โอนลด  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๑ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน 
๔๔,๐๐๐.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน      ๔๔,๐๐๐.-  บาท  
โอนลดครั้งนี้    จ านวน      ๔๔,๐๐๐.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน     ๐.-  บาท 

   โอนลด  แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๓ ประเภทค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ (ส านักปลัด)  จ านวน ๓๐,๐๐๐.-บาท 

   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน        ๘,๐๐๐.-  บาท  
โอนลดครั้งนี้    จ านวน        ๓,๐๐๐.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน         ๕,๐๐๐.-  บาท 
  

  โอนเพิ่ม  ตั้งเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๒ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน ๑.๒.๑ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  จ านวน ๔๗,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๖,๐๐๐  
บีทียู จ านวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๔๗,๐๐๐.-บาท ส าหรับใช้ในกองช่างเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

  ๑)  ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู 
  ๒)  ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
   ๓)  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู 

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ 
   ๔)  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย

ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
   ๕)  เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถ

ถอดล้างท าความสะอาดได้ 
  -  ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน 
  -  ชนิดติดผนัง 
  ส าหรับชนิดตู้ตั้งพ้ืน เป็นเครื่องปรับอากาศท่ีไม่มีระบบฟอกอากาศ 

   ๖)  มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
   ๗)  การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๓๙ (ครั้งที่ ๕๗) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๙ เกี่ยวกับการประหยัด
พลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ 
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       - ถ้าจ านวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจ านวนวัตต์ที่น้อยกว่า 

       -  ถ้าจ านวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้น าจ านวนบีทียูหารด้วยจ านวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือ
ค่า EER  

                    ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้
ดีกว่า 

   ๘)  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
           (๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน

ยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร 
 รวมถึงอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

ประธานสภา -   ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ แจ้งว่าเป็นการผิดพลาดที่การบันทึกข้อมูลคีย์ข้อมูลในระบบของ
เจ้าหน้าที่  และเครื่องปรับอากาศก็ได้ผ่านการอนุมัติจากสภาเทศบาล ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว จึงไม่ต้องมีการอภิปราย ขอมติในที่
ประชุม 

 -   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๔๗,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน 
๔๗,๐๐๐.- บาท ส าหรับใช้ในกองช่างเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ด้วยเสียง ๑๐  เสียง,       
ไม่เห็นชอบ  ๑  เสียง, งดออกเสียง -ไม่มี-  

 ๔.๒ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อตั้งเป็น
รายการใหม่ จ านวน ๑ รายการ (ประเภทสิ่งก่อสร้าง) ดังนี้ 

   ๔.๒.๑  โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงฌาปนสถานต าบลห้างฉัตร จ านวนเงิน 
๕๐,๐๐๐.-บาท  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

 

ประธานสภา -   ด้วยได้รับญัตติจากนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มาตั้งเป็นรายการใหม่ 
จ านวน ๑ รายการ (ประเภทสิ่งก่อสร้าง) จึงขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงต่อที่สภา
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เพ่ือให้สภาได้พิจารณาต่อไป 

นายกเทศมนตรี -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในการขอ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
มาตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑ รายการ (ประเภทสิ่งก่อสร้าง) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง 
ฌาปนสถานต าบลห้างฉัตรจ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท เนื่องจากว่าเมรุเผาศพที่ใช้น้ ามันมันช ารุด
เสียหาย ซึ่งเป็นส่วนควบของอาคาร แต่ระบบมันขัดข้องเสียหาย และไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย เตาเผามันเป็นครุภัณฑ์ซึ่งเป็นส่วนควบของอาคาร ตอนนี้เตาเผาเสียไป ๑ เตา 
ถ้าไม่ซ่อมแซมก็จะไม่สามารถใช้งานได้เลย อีกรายการคือระบบไฟฟ้าจากเดิมใช้ไฟฟ้าสองเฟส ไฟ  
ไม่พอท าให้เครื่องควบคุมเสียหาย  ทางเทศบาลได้ให้การไฟฟ้าห้างฉัตรเสนอราคามาประมาณ      
หนึ่งแสนบาท จึงได้ปรึกษากันว่าขอให้เทศบาลต าบลห้างฉัตรรับผิดชอบในเรื่องงบประมาณขยาย
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าจากสองเฟสเป็นสามเฟส  แต่เทศบาลเราจะเป็นผู้ซ่อมแซม มันจึงมีความจ าเป็น
ที่ต้องขอโอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบวิธีการงบประมาณฯ เพ่ือขอให้สภาได้
พิจารณาอนุมัติต่อไป ส าหรับการโอนงบประมาณในครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้ 
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  โอนลด  แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบด าเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ๑. ค่าใช้สอย ๑.๑ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ส านักปลัด)  
จ านวน ๓๖๐,๐๐๐.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   จ านวน      ๒๒๒,๕๓๖.-  บาท  
โอนลดครั้งนี้     จ านวน         ๕๐,๐๐๐.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  จ านวน      ๑๗๒,๕๓๖.-  บาท 
  

   โอนเพิ่ม  ตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๓ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) ๑.๓.๕ โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงฌาปนสถานต าบลห้างฉัตร  
จ านวน ๕๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงฌาปนสถานต าบลห้างฉัตร ซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ระบบ
สาธารณูปการ ระบบสาธารณูปโภค อาคาร สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (เตาเผาปลอดมลพิษ) ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หน้า ๒๒๘ 
ข้อ ๑ (๓) 

ประธานสภา -   ขอให้ท่านสมาชิกได้อภิปราย 

นายนเรศน ์-   ผมเห็นชอบที่จะซ่อมแซมเมรุ เพราะต้องบริการประชาชน อยากให้ซ่อมแซมให้ดี ถ้ามีการเผาศพ
พร้อมกันหลายศพ อาจท าให้เกิดปัญหาได้ 

นายศักดิ์ดา -   เห็นชอบด้วย เพราะเป็นการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ได้ใช้กันหลายหมู่บ้าน แต่ในอนาคตให้ดูแล     
ท าความสะอาด ดูแลบ ารุงรักษาด้วย เพราะเจ้าหน้าที่มีท่านก็ใช้ให้ไปท าบ้าง 

ประธานสภา -   ท่านอภิปรายให้ตรงเรื่อง อย่าออกประเด็น 

 -   นายศักดิ์ดา อุปค า  ออกจากห้องประชุมสภา 

นายสุพรรณ -   เห็นด้วยกับการซ่อมแซมเมรุ เพราะเป็นของส่วนรวมใช้กันหลายหมู่บ้าน อยากให้มาซ่อมแซมของ
บ้านปันง้าวด้วย 

นายกเทศมนตรี -   ระเบียบคนละตัว ของบ้านปันง้าวเป็นการเอาเงินค้ าประกันให้ช่างมาซ่อมแซม 

นางสมพร -   โครงการซ่อมแซมเมรุ ดิฉันเห็นด้วย เป็นการบริการประชาชน ใช้งานร่วมกัน และมีการเก็บค่า
บ ารุงจากประชาชนก็อยากจะให้ซ่อมแซมให้ดี การเสียมันเสียได้แต่การซ่อมแซมอยากให้ท าให้ดี 

ประธานสภา -   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีขอมติในท่ีประชุม 

  -   ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม 

 -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง ฌาปนสถานต าบลห้างฉัตร จ านวนเงิน 
๕๐,๐๐๐.- บาท ด้วยเสียง ๑๐ เสียง, ไม่เห็นชอบ - ไม่มี - , งดออกเสียง – ไม่มี –, ไม่อยู่ในที่
ประชุม ๑ เสียง 
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๔.๓ ญัตติยกเลิกการอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน ๑ โครงการ “โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก (ต้นผึ้ง) หมู่ ๕ เชื่อมกับบ้านหัวหนอง หมู่ ๘ (วัดดอนมูล)” 
มีมติอนุมัติ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เม่ือวันพุธที่ ๑ มีนาคม 
๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

 

ประธานสภา -   ด้วยได้รับญัตติจากนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เรื่องยกเลิกการอนุมัติการจ่ายขาดเงิน
สะสม จ านวน ๑ โครงการ “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก (ต้นผึ้ง) หมู่ 
๕ เชื่อมกับบ้านหัวหนอง หมู่ ๘ (วัดดอนมูล)” มีมติอนุมัติ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจง
ต่อที่สภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เพ่ือให้สภาได้พิจารณาต่อไป 

 

นายกเทศมนตรี -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน สืบเนื่อง
จากสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้มีมติอนุมัติในการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร      
แม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
จ านวน ๑ โครงการ “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก (ต้นผึ้ง) หมู่ ๕ 
เชื่อมกับบ้านหัวหนอง หมู่ ๘ (วัดดอนมูล)” ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๙.๐๐ เมตร สูง 
๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๓๖.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางโดยเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร ถึง 
๐.๕๐ เมตร พร้อมรื้อถอนผิวทางเดิมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๓.๐๐ เมตร จ านวนเงินทั้งสิ้น 
๑,๔๙๙,๐๐๐.-บาท (=หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน=) เนื่องจากคณะกรรมการก าหนด
ราคากลางได้ตรวจพบและสังเกตพบว่าประมาณราคาค่าก่อสร้างในขณะที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมต่อสภาฯ โดยนายช่างโยธา ทต.เมอืงยาว (ทต.ห้างฉัตรแม่ตาลยืมตัวมาช่วยราชการ) ได้ค านวณ
ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๕.๐๐ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร ใช้
ปริมาณคอนกรีตผสมเสร็จ จ านวน ๓๕๗ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นการค านวณปริมาณงานผิดพลาด 
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ได้ค านวณปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๙๕๙.๐๐ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๓๖.๐๐ ตารางเมตร ต้องใช้
ปริมาณคอนกรีตผสมเสร็จ จ านวน ๕๗๕.๔๐ ลูกบาศก์เมตร จึงเป็นผลท าให้ปริมาณคอนกรีต
แตกต่างกัน ๒๑๘.๔๐ ลูกบาศก์เมตร ความยาวถนนขาดหายไป ๓๖๔.๐๐ เมตร พ้ืนที่หายไป 
๑,๔๕๖.๐๐ ตารางเมตร ซึงไม่อาจด าเนินการตามระเบียบพัสดุได้ จึงขอให้สภาได้พิจารณายกเลิก
การจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการดังกล่าว 

 

ประธานสภา -  ให้ช่างประสิทธิ์ ที่เทศบาลได้ยืมตัวมาช่วยราชการ ซึ่งได้ประมาณราคาตามโครงการดังกล่าวว่ามี
ข้อผิดพลาดบกพร่องอย่างไร ได้ชี้แจงในสภา ให้สภาทราบด้วย 

 

นายประสิทธิ์ -   กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี และท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่าน ผมนายประสิทธิ์ สมศรี นายช่างโยธา จากเทศบาลต าบลเมืองยาว ข้อผิดพลาดที่
เกิดขึ้น ในช่วงที่ได้มาช่วยราชการ เป็นความผิดส่วนตัวที่ไม่ได้ตรวจสอบให้ดี ประกอบกับเทศบาล
ต าบลเมืองยาวก็ได้มีการประชุมสภาเพ่ือจ่ายขาดเงินสะสมเช่นเดียวกัน ท าให้มีการค านวณปริมาณ
งานหลายชิ้นงาน จึงท าให้ไม่ได้ตรวจสอบให้ดี ท าให้เกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ในการส ารวจ ออกแบบ 
ประมาณการราคา ตอนที่ผมได้รับงานมา มีการส ารวจออกแบบมาแล้ว และให้ผมน าตัวเลขไป
ประมาณการราคา ซึ่งระยะทางตามจริงที่จะท าคือ ๙๕๙ เมตร แต่ผมค านวณ ๕๙๕ เมตร ซึ่ง   
หลายท่านอาจสงสัยว่า การมาช่วยงานเทศบาลค านวณแล้วผ่านการตรวจสอบมาได้อย่างไร น ามา
เสนอในที่สภาได้อย่างไร ผมทราบมาว่าการตรวจสอบของเทศบาล ณ ขณะนั้น ไม่ได้รับการ
ตรวจสอบจากช่างโดยตรง เนื่องจากขาดบุคลากรทางด้านช่าง ความจริงเมื่อช่างส ารวจ ออกแบบ 



~ ๑๐ ~ 
 

ประมาณการราคาแล้ว จะมี ผอ.กองช่าง เป็นผู้ตรวจสอบอีกครั้ง แต่เราขาดคนตรวจสอบ ท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดขึ้น ท าให้สภามีการท างานที่ซ้ าซ้อนกัน งานล่าช้า ผมจึงขอโทษต่อสภาเทศบาลต าบล
ห้างฉัตรแม่ตาล, ท่านคณะผู้บริหารเทศบาล รวมถึงท่านผู้ใหญ่บ้านด้วยที่ท่านได้เสนอโครงการมา  
แต่ท าให้เกิดการล่าช้า 

ประธานสภา -   ในมตินี้ไม่มีการอภิปราย ขอมติในท่ีประชุม 

 -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบยกเลิกการอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน ๑ โครงการ “โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก (ต้นผึ้ง) หมู่ ๕ เชื่อมกับบ้านหัวหนอง หมู่ ๘ 
(วัดดอนมูล)” มีมติอนุมัติ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เม่ือวัน
พุธ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ด้วยเสียง ๑๐ เสียง, ไม่เห็นชอบ - ไม่มี - , งดออกเสียง – ไม่มี –, ไม่อยู่
ในที่ประชุม ๑ เสียง 

๔.๔  ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน ๑ โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแพะดอนสัก (ต้นผึ้ง) หมู่ ๕ เชื่อมกับบ้านหัวหนอง หมู่ ๘ (วัดดอนมูล) จ านวนเงิน 
๒,๑๓๙,๐๐๐.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

ประธานสภา -   ด้วยได้รับญัตติจากนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 
๑ โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก (ต้นผึ้ง) หมู่ ๕ เชื่อมกับบ้าน
หัวหนอง หมู่ ๘ (วัดดอนมูล) จ านวนเงิน ๒,๑๓๙,๐๐๐.- บาท จึงขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี
ได้ชี้แจงต่อที่สภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เพ่ือให้สภาได้พิจารณาต่อไป 

 

นายกเทศมนตรี -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอ
เสนอ “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก (ต้นผึ้ง) หมู่ ๕ เชื่อมกับบ้าน
หัวหนอง หมู่ ๘ (วัดดอนมูล) จ านวนเงิน ๒,๑๓๙,๐๐๐.- บาท”  เพ่ือจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ซึ่งทางเทศบาลได้รับการร้องเรียนจากประชาชนบ้านแพะ
ดอนสัก หมู่ที่ ๕ และประชาชนบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๘ ว่าถนนสายบ้านต้นผึ้งจากทางหลวงหมายเลข 
๑๐๓๕ ทางลัดเข้าไปยังทางหลวงหมายเลข ๑๑ ได้ช ารุดมาก ประชาชนผู้ใช้เส้นทางนี้ไม่ได้รับความ
สะดวกและเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งท าให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายหลายครั้ง จึงมี
ความจ าเป็นต้องก่อสร้างเส้นทางนี้ใหม่ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หากไม่ด าเนินการโดยเร่งด่วน
จะท าให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางนี้ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก จึงเสนอญัตติการจ่ายขาดเงินสะสม
ตามโครงการนี้เพ่ือให้สภาได้พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จ านวนเงิน ๒,๑๓๙,๐๐๐.- บาท เพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชน  จึงขอให้สภาแห่งนี้ได้พิจารณาด้วย 

ปลัดเทศบาล -   ขอเรียนชี้แจงต่อจากท่านนายกเทศมนตรีก่อนจะมีการอภิปราย โครงการนี้เป็นโครงการเดิมที่  
สภาได้อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมไปแล้วแต่มีความผิดพลาดในการประมาณราคาก่อสร้างท าให้
ปริมาณงานขาดหายไปจึงไม่สามารถด าเนินการตามระเบียบพัสดุได้  และสภาได้มีการยกเลิกการ
จ่ายขาดเงินสะสมไปตามมติในการประชุมในครั้งนี้ข้างต้น  ผมขอแจ้งให้สภาได้รับทราบอีกครั้งว่า
การจ่ายขาดเงินสะสมซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญมากและมีหน่วยงานที่จะมาตรวจสอบหลังจากที่ได้
ด าเนินการไปแล้วสืบ ดังนั้นผมจึงขอให้สภาได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาการจ่ายขาดเงิน
สะสมไว้ด้วย ก่อนอ่ืนผมจึงขอเล่าสาเหตุแห่งการจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการนี้ถึงความเป็นมา



~ ๑๑ ~ 
 

เป็นไป  และชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้
ดังต่อไปนี้ 

เนื่องจากว่าได้รับหนังสือจากท่านก านันผัดแก้ว แสงเมืองเปียง ก านันต าบลห้างฉัตร เมื่อ
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ว่า ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากถนนสายบ้านต้นผึ้งออกไปยังถนน
ซุปเปอร์ ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในการเดินทางทั้งหมู่บ้าน และคนบ้านอ่ืนก็ใช้ถนนเส้นนี้เช่นกัน    
ท าให้ถนนช ารุดทรุดโทรมมากเนื่องจากการใช้งานมานานหลายปี ถนนนี้เป็นถนนที่ได้รับการถ่ายโอน
จากโยธาธิการและผังเมือง เดิมถนนก็เสียหายเป็นอย่างมากแล้ว ชาวบ้านอยากให้เป็นถนน คสล . 
ขอให้ซ่อมแซมให้ด้วย เพราะล าบากในการใช้ถนนในการสัญจรไปมา เทศบาลจึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และคณะกรรมการฯ ได้ไปตรวจสอบแล้ว ถนนได้ช ารุดเสียหาย 
เป็นหลุม บ่อ จริง จึงได้เสนอท่านนายกเทศมนตรีฯ เพ่ือให้ท่านนายกฯ เสนอญัตติเข้าสภาเทศบาล
เพ่ือให้สภาได้พิจารณาว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสม ขอให้สภาได้พิจารณา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านทราบแล้ว นั้น 

ผมในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลและเจ้าหน้าที่งบประมาณ จึง 
เรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ และขอให้ท่าน   
ได้พิจาณาให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๔๓๘ ลงวันที่ 
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามรายละเอียดดังนี้  

    ๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงตระหนักว่าเจตนารมณ์ของการก าหนดให้มีเงินสะสม
นั้น ก็เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะการเงินการคลังที่มั่นคง พร้อมที่จะรับภาระในการ
แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในอนาคตที่ไม่อาจคาดการณ์ได้หรือน าไปใช้เพ่ือการจัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนให้ทั่ วถึงและมีคุณภาพ ดังนั้น จึงควรพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมอย่าง
ระมัดระวังเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

    ๒. ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ และสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

    ๒.๑ การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
ยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมที่ฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล    
(ก.ส.ท.) หรือเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) แล้วน าไปหักรายการ
เงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรืออยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่ได้
เบิกจ่าย เพื่อพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สามารถน าไปใช้ได้ 

    ๒.๒ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ วรรคท้ายที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือ
เพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว ดังนั้น ก่อนจะน าเงินสะสมตามจ านวนในข้อ 
๒.๑ ไปใช้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้  



~ ๑๒ ~ 
 
    ๒.๒.๑ ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
    โดยค านวณจากฐานเงินเดือน ค่าจ้างบุคลากรท้องถิ่น ประมาณสามเดือน 
    ๒.๒.๒ ส ารองจ่ายกรณีที่ยังไม่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไประบุ

วัตถุประสงค์ 
    โดยค านวณจากยอดวงเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ได้รับในแต่ละเดือน ได้แก่ 
     (๑) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ ประมาณ

สามเดือน 
    (๒) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น เช่น เบี้ยยังชีพคนชรา เบี้ยยังชีพผู้พิการ เป็นต้น 

ประมาณสองเดือน 
    ๒.๒.๓ ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย 
    โดยส ารองไว้ร้อยละสิบของยอดวงเงินสะสมคงเหลือหลังจากหักรายการตามข้อ 

๒.๒.๑ – ๒.๒.๒ 
    ๒.๓ ลักษณะและประเภทโครงการที่สามารถน าเงินสะสมไปใช้จ่ายได้ 
     ๒.๓.๑ โครงการที่จะน าเงินสะสมไปใช้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์และตรงกับความ

ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงโดยน าข้อมูลปัญหาและความต้องการพ้ืนฐานจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดท าโครงการ 

     ทั้งนี้  ไม่ให้น าเงินสะสมไปใช้จ่ายในโครงการหรือกิจการที่ ฟุ่มเฟือย หรือ            
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับประชาชน เช่น การก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ท าการ การจัดหารถ
ส่วนกลางหรือรถประจ าต าแหน่ง การจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน การศึกษาดูงาน เป็นต้น 

     ๒.๓.๒ ให้กระท าได้เฉพาะโครงการหรือกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ หรือกิจการ
ที่จัดท าข้ึนเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายการเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ โดยพิจารณาให้ความส าคัญ  ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

    (๑) สนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     (๒) โครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้ าด้านการเกษตร เช่น ฝาย 

แก้มลิง คลองไส้ไก่ ท่อส่งน้ า สระขนมครกในพ้ืนที่การเกษตร การขุดสระ บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร 
เป็นต้น 

     (๓) ปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค เช่น ประปาหมู่บ้าน      
ถังเก็บน้ ากลางหรือถังเก็บน้ าฝนในที่สาธารณะ โอ่งน้ า บ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค เป็นต้น 

     (๔) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล (การท่องเที่ยววิถีไทย)         
การส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เช่น การก่อสร้างหรือปรับปรุงแหล่งท่ องเที่ยว      
สิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น ห้องสุขา ศาลาที่พัก ลานจอดรถ ฯลฯ การดูแลรักษา
ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว การจัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่าง เป็นต้น 

     ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจขอความร่วมมือในด้านข้อมูลหรือค าแนะน า
จากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมาประกอบการพิจารณาก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย หรือกิจกรรมที่
ด าเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อันเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นตาม
นโยบายของรัฐบาล 



~ ๑๓ ~ 
 
     (๕) โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล          

ซึ่งขณะนี้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) อยู่ระหว่างด าเนินการรับซื้อยางจากเกษตรกรเพ่ือน ามาใช้
ในโครงการ  เมื่อทราบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายชื่อผู้ประกอบการที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ 
ประเภทโครงการ มาตรฐานวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ รวมทั้งราคามาตรฐาน หรือราคากลางแล้ว 
กระทรวงมหาดไทยจะได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง 

     (๖) โครงการหรือกิจการตามอ านาจหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่า
จ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 

     ๒.๓.๓ การจัดท าโครงการให้เป็นไปตามศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละแห่งโดยพิจารณาจากยอดเงินสะสมที่เหลืออยู่หลังจากได้ส ารองไว้ส าหรับรายจ่ายที่จ าเป็นตาม
ข้อ ๒.๒ แล้ว 

     ๒.๓.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีความพร้อมด้านสถานที่ และโครงการ
หรือกิจการต้องไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ท าไว้แล้ว หรือที่ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐได้ด าเนินการแล้ว รวมทั้งสามารถด าเนินการได้ภายในปีงบประมาณ พ .ศ. 
๒๕๕๙ 

 

     ข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลได้พิจารณาการจ่าย
ขาดเงินสะสมครั้งนี้ ควรมิควรตามแต่พิจารณาโดยให้ยึดระเบียบฯและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด แต่หากจ าเป็นก็สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ     
พ่ีน้องประชาชน 

ประธานสภา -   ท่านนายกได้ชี้แจงถึงเหตุผลการเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมไปและและท่านปลัดได้ชี้แจงข้อ 
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการไปแล้ว ขอให้ท่านสมาชิกได้อภิปราย 

นายสุพรรณ -   เห็นด้วยในการสร้างถนนเส้นนี้ เข้าสภาหลายครั้งเหลือเกิน หากมีมติในครั้งนี้ขอให้ประกาศท าเลย 
เพราะถนนไม่สามารถใช้การได้เลย หลุมลึกมาก ชาวบ้านเดือดร้อน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 

นายกเทศมนตรี -   ในเรื่องของความเสียหายของถนนมีความเสียหายมาก ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ต้องก่อสร้างใหม่
เท่านั้น 

นางสาวเพ็ญวิภา -  ในเรื่องของโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านแพะ–หัวหนอง เป็นถนนที่มีปัญหามาก ชาวบ้านที่
สัญจรไปมาได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ ถนนเส้นนี้เป็นทางลัดที่ใช้ออกไป
ท างาน ส่วนใหญ่เป็นวัยท างาน การซ่อมแซมถนนเส้นนี้เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับชาวบ้าน
ที่เสนอเรื่องมา และได้รับการปรับปรุงถนนก็ขอให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

นายปริญญา -   ขอให้ท่าน ผอ.กองคลัง ชี้แจงเรื่องเงินสะสมของเทศบาล ก่อนที่จะมีการลงมติ 
ปลัดเทศบาล -   ผมขอน าเรียนชี้แจงอีกครั้งหนึ่งในการการใช้จ่ายเงินสะสม ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตาม 

พรบ.การจัดตั้งเทศบาล ให้ด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสม ข้อ ๘๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือนร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 



~ ๑๔ ~ 
 
  (๒)  ได้ส่งเงินสบทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตาม

ระเบียบแล้ว 
  (๓)  เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้

ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

 จากการประชาคมชาวบ้านบ้านแพะดอนสักและบ้านหัวหนอง ได้ขอให้นายกเทศมนตรีช่วยเหลือ
เป็นการเร่งด่วน และเงินสะสมก็ยังเพียงพอที่ไว้ใช้ในกรณีเร่งด่วน และต้องก่อหนี้ผูกพันภายใน ๑ ปี
หลังจากได้รับการอนุมัติจากสภา หากเกิน ๑ ปีก็ตกไป ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ขอให้ ผอ.คลังชี้แจง
การใช้จ่ายเงินสะสม 

นายสันทนา -   ผมนายสันทนา ปันตอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอน าเรียนชี้แจงรายงานการใช้จ่ายเงิน
สะสมแทน ผอ.กองคลัง เนื่องจากท่าน ผอ.กองคลังไปอบรมเรื่องงานพัสดุ  จากรายงานการเงินและ
บัญชี กองคลัง ได้รายงานยอดเงินสะสม ณ วันที่  ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มียอดเงินจ านวน 
๘,๐๗๑,๔๓๘.๖๗ บาท (แปดล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์ ) หาก
เทศบาลมีความประสงค์จะจ่ายขาดเงินสะสม งานการเงินและบัญชีได้กันเงินไว้ในช่วงระยะเวลา ๓ 
เดือนเพ่ือกันไว้ยามฉุกเฉิน ดังนี้ คือ เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง (ฝ่ายประจ า และฝ่ายการเมือง) เป็นเงิน 
๔,๘๒๖,๑๖๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)  และเป็นเงิน
ส ารองจ่าย ๑๐%  เป็นเงิน  ๓๒๔,๕๒๗.๘๗ บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาท   
แปดสิบเจ็ดสตางค์)  คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้  ๒,๙๒๐,๗๕๐.๘๐ บาท (สองล้านเก้าแสน    
สองหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสตางค์) 

นายทวิช -   ในส่วนของงานช่างที่ได้ค านวณใหม่ เกี่ยวกับการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะ   
ดอนสัก (ต้นผึ้ง) หมู่ ๕ เชื่อมกับบ้านหัวหนอง หมู่ ๘ (วัดดอนมูล) ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๙๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๓๖ ตร.ม.  ไหล่ทางโดยเฉลี่ย ๐.๓๐ – 
๐.๕๐ เมตร พร้อมรื้อผิวทางเดิม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๓ เมตร ใช้งบประมาณ ๒,๑๓๙,๐๐๐.- 
บาท ผมได้น าเรียนให้ผู้บริหารทราบว่า โครงการผิดพลาดตามที่ช่างเมืองยาวได้ชี้แจงไว้ จึงได้
ค านวณใหม่ตามยอดที่ได้เสนอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบและพิจารณา 

นายปริญญา -   ผมอยากได้รับการชี้แจงจากบันทึกของ ผอ.กองคลัง ที่ว่า เป็นการค านวณค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นไว้
เพียงระยะสั้น ๓ เดือน ตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งถือว่าน้อยมาก ซึ่งยังไม่ได้ พิจารณากันเงิน
เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนรวมไว้ด้วย หากจะจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งพิจารณา
จากฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาวของเทศบาล เห็นว่าไม่ควรใช้จ่ายเงินสะสมที่มีอยู่ใน
ขณะนี้ 

นางวลัยพร -   ตามท่ี ผอ.กองคลังไดบ้ันทึกเสนอไว้ในบันทึกรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม จากสถานการณ์การเงิน
ที่กันไว้ กันไว้เป็นรายจ่ายประจ าและเงินส ารองจ่าย ซึ่งเงินสะสมใช้ได้แค่ ๒,๙๒๐,๗๕๐.๘๐ บาท      
ซึ่งเงินที่กันไว้ยังไม่รวมการจ่ายเบี้ยยังชีพทั้งหมด ผอ.กองคลังจึงไม่เห็นด้วยกับการที่จะจ่ายขาดเงิน
สะสม แต่ก็อยู่ในดุลพินิจของสภา 

ประธานสภา -   ตามบันทึกของ ผอ.กองคลัง ที่ได้อธิบายได้ อยู่ในดุลพินิจของสภา  หากพ่ีน้องชาวบ้านเดือนร้อน 
ก็สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ 



~ ๑๕ ~ 
 
นายกเทศมนตรี -   ประโยชน์สูงสุดคือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องชาวบ้าน ขอบคุณทางสภาที่เป็นห่วงเรื่อง

การใช้จ่ายเงิน หากจ่ายไม่ได้ผมก็ไม่อยากจ่าย แต่ถ้าท าได้ก็อยากให้ท าเพ่ือพ่ีน้องชาวบ้าน 

นายสุชาติ -   ผมเห็นด้วยที่จะจ่ายขาดเงินสะสมโครงการนี้ แต่ผมขอเสริมว่าหากอนุมัติแล้วขอให้ท าเป็นกรณี
เร่งด่วน เพราะยืดเยื้อมานาน อยากบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน 

ประธานสภา -   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีขอมติในท่ีประชุม 

  -   ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม 

 -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน ๑ โครงการ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก (ต้นผึ้ง) หมู่ ๕ เชื่อมกับบ้านหัวหนอง หมู่ ๘ (วัดดอนมูล) 
จ านวนเงิน ๒,๑๓๙,๐๐๐.- บาท ด้วยเสียง ๑๑ เสียง, ไม่เห็นชอบ - ไม่มี -, งดออกเสียง - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

ประธานสภา -   ผมได้รับหนังสือร้องเรียนจากบ้านหัวหนอง ผมจะอ่านให้ทุกท่านรับทราบนะครับ “ โดยพวกเรา
ชาวนาเกษตรกรเขตเทศบาลห้างฉัตรแม่ตาล อยากได้ถนนคอนกรีตและขยายเขตเสาไฟฟ้า
การเกษตรให้พวกเราชาวนา ซึ่งใช้ถนนเส้นนี้เป็นการขนส่งในการเกษตรกันเยอะมาก ถนนสายหลัง
ปั๊มน้ ามันเชลล์ เขตบ้านหัวหนอง พวกเราชาวนาขอกันมาหลายปีแล้ว ครั้งนี้พวกเราชาวนาหวังว่า  
คงจะได้ถนนคอนกรีตและขยายเขตเสาไฟฟ้าการเกษตรให้พวกเรานะครับ ลงชื่อมา ๑๔ คน ในวันนี้
มีผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวหนองมาร่วมด้วย จากการประชุมครั้งที่แล้วให้ผู้ใหญ่บ้านไปประชุมกับชาวบ้าน
ทั้ง ๒ กลุ่ม ที่มีปัญหากัน แต่ก็ยังไม่มีใครยื่นญัตติมาหรือเสนอมา อยากให้ชาวบ้านไปตกลงกันและ
เสนอยื่นญัตติต่อสภาในสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ สามารถเปิดเพราะเหลือเวลาอีกหลายวัน หากได้รับ
ข้อตกลงแล้ว ให้แจ้งท่านนายกฯ เพ่ือนายกฯ จะได้เสนอญัตติเข้าสภา 

นายศรีรัตน์ -   เรื่องนี้เข้าสภามาหลายครั้งแล้ว แต่ก็ต้องท าหน้าที่ให้ดีที่สุด ท่านให้ผมไปตกลงกับชาวบ้าน ผมก็
ผญบ. ม. ๘ ท ามาหลายครั้งแล้ว ประชาคมสองรอบ ผมก็อยากให้ท าตามประชาคมก่อน แล้วเรื่องของถนนเป็น
 ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้หรือไม่ อยากให้สภาช่วยพิจารณาให้ผ่านตามที่ได้เสนอมาได้หรือไม่ 

ประธานสภา -   เพ่ือประโยชน์ของชาวบ้าน ผมก็อยากให้ท าตามเทศบัญญัติตามที่ได้ลงมติไว้แล้ว โครงการต่อไปก็
น าเสนอเข้าเทศบัญญัติปีต่อไป สมาชิกสภาหลายท่านก็พูดว่า สภาไม่มีความหมายเลยหรือ ใครอยาก
ได้อะไรก็ประชาคม เสนอมาใหม่ สมาชิกสภาก็ล าบากใจ ทุกคนเห็นความส าคัญของทุกโครงการเพ่ือ
ประโยชน์ของชาวบ้าน 

นายศรีรัตน์ -  ผมติดใจการประชาคมครั้งแรก ท าไมไม่ท าตามการประชาคมตามล าดับที่ประชาคมต้องการ ท าไม
ผญบ. ม. ๘ ท่านไปเอาล าดับที่ ๑๑ มาเข้าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ส าหรับถนนชาวนาที่เดือดร้อนมีแค่  
 ๒ เจ้า ที่เหลือเป็นชาวนาของบ้านสันทราย เขต อบต.เวียงตาล และหนึ่งในนั้นคือ สท.สุพรรณ ได้รับ
 ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องการวางท่อระบายน้ า ชาวบ้านจึงไม่ยอม เพราะ สท.
 สุพรรณได้รับส่วนได้ส่วนเสียในถนนเส้นนี้ ชาวบ้านจึงไม่พอใจ หากวันนี้กลับไปท าถนนตาม        
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ผมก็อึดอัดใจ จะท าอย่างไร อธิบายชาวบ้านอย่างไร 



~ ๑๖ ~ 
 
นายกเทศมนตรี -   ผมตัดสินใจคนเดียวไม่ได้ ครั้งแรกให้ผู้ใหญ่บ้านกับ สท.สุพรรณไปตกลงกัน คนนี้จะเอารางระบาย

น้ า คนนี้จะเอาถนน ต่อมาผู้ใหญ่บ้านคนเก่าหมดวาระ ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่เข้ามาก็ยังเกิดปัญหาขึ้นอีก 
ตามที่ท่านเสนอมานั้น ปี ๒๕๖๑ ได้ท าแผนพัฒนาไปแล้ว จะท าถนนไม่ได้ เพราะล าดับตาม
ประชาคมของหมู่บ้านท่านไม่ใช่ถนน 

นายสุพรรณ -   ที่ท่านว่าผลประโยชน์ของผมนั้น ที่ดินของผมติดต่อกับเขตบ้านสันทราย ผมไม่ได้ประโยชน์       
คนเดียว ที่ตรงนั้นชาวนาได้เสียภาษีให้กับเทศบาลของเรา ประโยชน์ไม่ได้เข้าที่ผมคนเดียว นายกฯ 
แจ้งว่าให้ผม ๑ โครงการ ผมขอถนน ผู้ใหญ่บ้าน ๑ โครงการเป็นรางระบายน้ า แต่ผู้ช่วยรสวรรณ    
ไม่ยอมจะเอารางระบายน้ าอย่างเดียว มันจึงเกิดปัญหาขึ้น มาบอกว่าที่ดินของผมอยู่ตรงนั้นแล้ว    
ผมได้ประโยชน์ไม่ใช่นะครับ 

 -  ที่ประชุมรับทราบ 

ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่  

 - ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ จึงขอปิดการประชุมสภาในครั้งนี้ 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๒๐  น.      

         (ลงชื่อ)  ว่าที่ร้อยตรี นิวัฒน์  ตั้งตรง ผู้บันทึกการประชุม 
                         (นิวัฒน์  ตั้งตรง) 
                                     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
   
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่
............. กรกฎาคม ๒๕๖๐ ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ 
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ   
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
   (ลงชื่อ)       สุภาภรณ์  นนัทพันธ์     ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                            (นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์) 
       สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 

(ลงชื่อ)    ปริญญา  สุวรรณศร    กรรมการ  (ลงชื่อ)        ศักดิ์ดา  อุปค า  กรรมการ 
         (นายปริญญา สุวรรณศร)                   (นายศักดิ์ดา  อุปค า)  
        สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒             สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 

 เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ……. เดือน ……………………….. พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
                                  (ลงชื่อ)    อาทิตย์   แสงบุญเรือง        

(นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 


