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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันพุธ ที่ ๑ มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

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

๑ นายสวัสดิ์  สอนปิงค า สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๒ นายสุพรรณ  ทรายหล้า สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๓ นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔ นายไฉน   ชัชวาลย ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕ นายนเรศน์  ถาวร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖ นายศักดิ์ดา  อุปค า สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗ นายสมยศ  ไชยนันตา รองประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๘ นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๙ นายปริญญา  สุวรรณศร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

๑๐ นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๑๑ นางสาวเพ็ญวิภา  ปงกา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๒ นางสมพร  สีเขียว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑ นายไพโรจน์  สุขค าเมือง นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๒ นายวสันติ์  ปราบพุทจา รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

๓ นายชาตรี  รัตนประทีป เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๔ นายสมศักดิ์  แสงบุญเรือง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๕ ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  ตั้งตรง ปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๖ นางเพลินพิศ  สองแคว ผู้อ านวยการกองคลัง 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 

นายชัยรัตน์  วิเชียรสาร 
นายเกียรติศักดิ์  เดชเดชะ 
นายประสิทธิ์  สมศรี 
นายสรันต์  อุตราช 
นายศรีวรรณ  สารสืบ 
นายประสวย  ค าอินต๊ะ 
นางน้อย  มาเมืองใจ 
นางเขียว  ตาบุญมา 

นิติกรช านาญการ 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด 
นายช่างโยธาช านาญงาน 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านแพะดอนสัก หมู่ ๕ 
ราษฎร บ้านแพะดอนสัก หมู่ ๕ 
ราษฎร บ้านแพะดอนสัก หมู่ ๕ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 

นายสี  ทรายแก่น 
นายพิพัฒน์  อินแสนต๊ะ 
นางพิชชาภา  วงค์ค า 
นายศรีรัตน์  ใจสิน 
นางรัชนีย์  สุขประเสริฐ 
นายสันทนา ปันตอง 

ราษฎร บ้านแพะดอนสัก หมู่ ๕ 
ราษฎร บ้านแพะดอนสัก หมู่ ๕ 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
           เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมาครบองค์ประชุมและนาย อาทิตย์  แสงบุญเรือง  
ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัย
ประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภา -   ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานเบิกฟ้าอนันตยศฯ ที่สวนสาธารณะอนันตยศ เมื่อวันที่ 
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา  

 -  ที่ประชุมรับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัย
แรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เม่ือวันที ่๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ประธานสภา -   จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที ่๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีสมาชิกสภาท่านใด
แจ้งขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ 

 -  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

-  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ 
สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เม่ือวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ด้วยเสียง ๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ - ไม่มี -, งดออกเสียง - ไม่มี -    

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้าม)ี 

ประธานสภา -   ในวาระนี้มีผู้ขอยื่นกระทู้ถาม ซึ่งเป็นกระทู้ถามด่วน จ านวน ๒ ท่าน การตั้งกระทู้ถามด่วนต้องเป็น
เรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจ าเป็น
รีบด่วนเพราะเป็นภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งกระทู้ถามที่สมาชิกสภาทั้งสองท่านได้ตั้งกระทู้ถามมาถือว่าเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญของเทศบาล การยื่นกระทู้ถามจะต้องท าเป็นหนังสือยื่นล่วงหน้าต่อ
ประธานสภา เพ่ือสอบถามนายกเทศมนตรี และประธานสภาจะต้องแจ้งกระทู้ถามนั้นต่อ
นายกเทศมนตรีเพ่ือให้นายกเทศมนตรีตอบค าถามในเวลาอันสมควร แต่กระทู้ถามของสมาชิกสภา
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ทั้งสองท่านได้แจ้งมาในวันนี้ก่อนการประชุมสภา ดังนั้นท่านนายกฯ จะตอบค าถามหรือไม่ก็ได้  
ส าหรับกระทู้ถามที่ ๑ เป็นของนายนเรศน์  ถาวร  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ถามเรื่องโครงการ
ปรับปรุงสวนอนันตยศ ว่า ได้ด าเนินการซ่อมแซมเสร็จแล้วหรือยัง และได้ตรวจรับงานหรือยัง 

นายกเทศมนตรี -   ได้ด าเนินการซ่อมแซมตามโครงการเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

นายนเรศน ์-   ตามที่ข้าพเจ้าได้ไปตรวจดู ประตูห้องน้ าพังตั้งแต่วันแรกที่มีการเปิดงานอนันตยศ แค่วันแรกงาน
ซ่อมแซมก็เสียแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกลอนประตู มือจับประตูก็หักหมด จึงอยากทราบว่าช่างผู้รับเหมา   
ได้ใช้ของมีคุณภาพหรือไม่ อีกอย่างด้านหลังห้องน้ าที่ไปยังห้องน้ าชาย น้ าไหลออกมาด้านนอกท าให้
เดินล าบาก มีกลิ่น ชาวบ้านฝากถามมา 

นายกเทศมนตรี -   ในการจัดงานเบิกฟ้าอนันตยศฯ ในครั้งนี้มีประชาชนมาเที่ยวชมงานเป็นจ านวนมาก และห้องน้ ามี
รองรับแค่ ๘ ห้อง มีการใช้ตลอดเวลาในการจัดงาน การใช้งานต้องยอมรับว่า มีคนใช้เยอะมาก ซึ่ง
ห้องน้ าท่ีมีอยู่ก็ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของประชาชนที่มาร่วมงานหรือพ่อค้าแม่ค้าที่มาเช่าพ้ืนที่ขาย
ของ มันอาจท าให้ของที่น ามาใช้ซ่อมแซมเสียหายได้  หลังจากนี้ก็จะได้ไปตรวจดูอีกรอบว่าจะ
ด าเนินการเช่นไรได้บ้าง จะแจ้งให้ผู้รับจ้างมาด าเนินการต่อไป 

ประธานสภา -   กระทู้ถามที่ ๒  เป็นของนายศักดิ์ดา  อุปค า สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ถามการท างบประมาณ
โครงการถนนสายต้นผึ้ง – หัวหนอง ผ่านการอนุมัติโครงการนานแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถามว่า 
เหตุใดท่านไม่ด าเนินการ และท าไมถึงน ามาเข้าที่ประชุมสภาอีกครั้ง 

ปลัดเทศบาล -   ขออนุญาตชี้แจง จากกระทู้ถามที่ ๑ ทางเทศบาลจะแจ้งให้ผู้รับจ้างด าเนินการซ่อมแซมให้ใช้การ
ได้ดีเช่นเดิม ในวันที่คณะกรรมการได้ไปตรวจรับงาน สภาพทุกอย่างดีหมด แต่หลังจากงานที่สวน
อนันตยศได้เสร็จสิ้นลง มีของช ารุดหลายอย่าง จึงจะให้ผู้รับจ้างมาซ่อมแซม เปลี่ยนให้ หากไม่ท าจะ
น าเงินค้ าประกันสัญญามาซ่อมแซมเอง  ส าหรับกระทู้ถามที่ ๒ ที่มีการอนุมัติกัน เป็นเพียงการอนุมัติ
ในที่ประชุมประจ าเดือนของท่านสมาชิกสภา ยังไม่ได้ยื่นญัตติเข้าประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบ
วาระ ซึ่งโครงการดังกล่าวยังไม่ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลแต่อย่างใด ครั้งนี้จึงได้ยื่นญัตติเข้าที่
ประชุมสภา เพื่อให้สภาได้พิจารณาอีกครั้ง 

 - ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 ๔.๑  ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง (มาตั้งเป็นรายการใหม่)  โอนลดจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวหนอง  หมู่ ๘ จ านวนเงิน ๑๙๘,๙๐๐.- บาท มาตั้งเป็นโครงการใหม่ จ านวน ๒ โครงการ 
ดังนี้ 

   ๔.๑.๑  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต บ้าน
หัวหนอง หมู่ ๘ จ านวนเงิน ๕๐,๑๐๐.- บาท (ซอยหลังบ้าน ผอ.สุทัศน์ ใจค าปัน) รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย 

   ๔.๑.๒  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต บ้าน
หัวหนอง  หมู่ ๘ จ านวนเงิน ๑๔๘,๒๐๐.- บาท (ซอยบ้านนางพร ถึงบ้านนางบาง ใจนันตา) 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
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ประธานสภา -   ด้วยได้รับญัตติจากนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (มาตั้งเป็นรายการใหม่)  
โอนลดจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ จ านวนเงิน ๑๙๘,๙๐๐.- 
บาท มาตั้งเป็นโครงการใหม่ จ านวน ๒ โครงการ ดังนี้ ๑)  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ จ านวนเงิน ๕๐,๑๐๐.- บาท (ซอยหลังบ้าน 
ผอ.สุทัศน์ ใจค าปัน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย และ ๒) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ จ านวนเงิน ๑๔๘,๒๐๐.- บาท (ซอย
บ้านนางพร ถึงบ้านนางบาง ใจค าปัน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย จึงขอเรียนเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงต่อที่สภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยขอให้ชี้แจงทีละโครงการ เพ่ือให้
สภาได้พิจารณาต่อไป 

นายกเทศมนตรี -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในการขอ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(มาตั้งเป็นรายการใหม่) โอนลดจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ 
จ านวนเงิน ๑๙๘,๙๐๐.- บาท มาตั้งเป็นโครงการใหม่ จ านวน ๒ โครงการ เนื่องจากได้รับหนังสือ
จากผู้ใหญ่บ้านหัวหนองว่าชาวบ้านมีความต้องการเปลี่ยนแปลงโครงการมาท าสองโครงการนี้ จึงมี
ความจ าเป็นที่ต้องขอโอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบวิธีการงบประมาณฯ      
จึงขอให้สภาได้พิจารณาอนุมัติต่อไป ส าหรับการโอนงบประมาณในครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการที่  ๑ 
โอนลด  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๒ ประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค (กองช่าง) ๑.๒.๒๒ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ จ านวน ๑๙๘,๙๐๐.- บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน  ๑๙๘,๙๐๐.-  บาท  
โอนลดครั้งนี้    จ านวน    ๕๐,๑๐๐.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน  ๑๔๘,๘๐๐.-  บาท 
  

โอนเพิ่ม  ตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๒ ประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค 
(กองช่าง) ๑.๒.๓๐ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต บ้าน  
หัวหนอง หมู่ ๘ จ านวน ๕๐,๑๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมฝาปิดคอนกรีต บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ ปริมาณงาน ความกว้างภายในราง ๐.๓๐ เมตร ยาว 
๒๖.๐๐ เมตร ฝา+พ้ืน+ผนังราง หนา ๐.๑๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร (ซอยหลังบ้าน ผอ.สุทัศน์       
ใจค าปัน) จุดเริ่มต้นที่พิกัด N.๒๐๒๕๑๗๖ E.๕๓๘๐๙๖ จุดสิ้นสุดที่พิกัด N.๒๐๒๕๑๖๔ E.๕๓๘๑๐๔ 
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า 
๑๒๓(๓) 

 

   โครงการที่  ๒ 
โอนลด  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๒ ประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค (กองช่าง) ๑.๒.๒๒ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ จ านวน ๑๙๘,๙๐๐.- บาท 

 
 



~ ๕ ~ 
 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน  ๑๔๘,๘๐๐.-  บาท  
โอนลดครั้งนี้    จ านวน  ๑๔๘,๘๐๐.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน             ๐.-  บาท  

โอนเพิ่ม  ตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๒ ประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค 
(กองช่าง) ๑.๒.๓๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต บ้าน  
หัวหนอง หมู่ ๘ จ านวน ๑๔๘,๘๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมฝาปิดคอนกรีต บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ ปริมาณงาน ความกว้างภายในราง ๐.๓๐ เมตร ยาว 
๘๒.๐๐ เมตร ฝา+พ้ืน+ผนังราง หนา ๐.๑๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร (ซอยบ้านนางพร ถึงบ้าน     
นางบาง ใจค าปัน) จุดเริ่มต้นที่พิกัด N.๒๐๒๔๙๖๓ E.๕๓๘๐๖๑ จุดสิ้นสุดที่พิกัด N.๒๐๒๔๙๖๖    
E.๕๓๘๐๒๕ ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๑๒๓ (๒) 

ปลัดเทศบาล -   ขอเรียนชี้แจงต่อจากท่านนายกเทศมนตรีก่อนจะมีการอภิปราย ด้วยเทศบาลได้รับหนังสือจาก
ผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวหนองว่า จากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ชาวบ้านต้องการเปลี่ยนแปลง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ จ านวน ๑๙๘,๙๐๐.- บาท เป็นสอง
โครงการตามญัตติที่แจ้ง ซึ่งท่านผู้ใหญ่บ้านได้ท าหนังสือมาแจ้งพร้อมแนบรายงานการประชุม ผมจึง
ได้เรียนท่านนายกเทศมนตรีทราบ ท่านนายกฯ จึงได้เสนอเข้าที่ประชุมสภาเทศบาล เนื่องจากการ
โอนเงินงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่เป็นอ านาจของสภาในการพิจารณา หากสภาอนุมัติ
โครงการเดิมก็เป็นอันตกไป เป็นสองโครงการนี้แทน จึงขอแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบ 

ประธานสภา -   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้อภิปรายก่อนลงมติ 

นายสุพรรณ -   โครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือมาตั้งเป็นโครงการใหม่ เป็นความต้องการของชาวบ้านที่จะขอ
เปลี่ยนแปลงโครงการ เนื่องจากโครงการเดิมเป็นการสร้างถนนเพ่ือเชื่อมต่อไปยังบ้านสันทราย แต่
เมื่อชาวบ้านไม่ต้องการ ต้องการเป็นรางระบายน้ า ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้พิจารณาเปลี่ยนแปลง
ตามนี ้

นายสมศักดิ ์-   ในกรณีของบ้านหัวหนอง ขอให้เป็นตัวอย่างในการจัดท าประชาคมหมู่บ้านในครั้งต่อไป มันเป็น
เรื่องของการเสียประโยชน์ของคนกลุ่มหนึ่ง คนอีกกลุ่มหนึ่งได้ประโยชน์หรือไม่ ทั้งที่โ ครงการ
ดังกล่าวได้ผ่านการประชาคมหมู่บ้านมาแล้ว ผ่านการจัดท างบประมาณตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายอย่างถูกต้อง แต่กลับมาขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณในภายหลัง ขอให้เป็น
ตัวอย่างให้กับเจ้าหน้าที่, สมาชิกสภา, ผู้น าในหมู่บ้าน ในการประชาคมครั้งต่อไปที่จะท าต้องอธิบาย
ให้ชาวบ้านเข้าใจก่อนที่จะมีการลงมติในการประชาคม ผมไม่อยากให้เกิดความแตกแยกข้ึนมาอีก 

นางสาวเพ็ญวิภา -  เห็นด้วยกับที่ปรึกษาสมศักดิ์  โครงการแต่ละโครงการได้ผ่านการประชาคมจากชาวบ้านมา
เรียบร้อยแล้ว ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ถึงได้เข้าที่ประชุมสภา สภาก็อนุมัติออกมาตราเป็น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ต่อจากนี้ไปก่อนที่จะมีการลงมติ ขอให้ตรวจสอบให้เรียบร้อย      
ไม่อยากให้เกิดความผิดพลาดอีก และในการลงมติอนุมัติให้ทุกท่านตรวจดูไม่ว่าจะเป็นชื่อ–นามสกุล 
ซอยต่าง ๆ ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งครั้งนี้ตามญัตติที่ระเบียบวาระกับใบประมาณการราคาของช่า ง       
ไม่ตรงกัน 



~ ๖ ~ 
 
นางสุภาภรณ์ -   ในแบบสรุปกับในวาระการประชุมกับแบบแปลนของช่าง นามสกุลไม่ตรงกัน จึงต้องการความ

ชัดเจนและแก้ไขให้ถูกต้องก่อนลงมติ 

นายสรันต์ -   วันที่ผมออกส ารวจ ผมออกส ารวจพร้อมท่านผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวหนอง หมู่ ๘ คือซอยสามแยกที่
เลี้ยงไก่ แล้วตรงไปทางบ่อนไก่ ฝั่งต้นมะขามต้นใหญ่ ๆ ครับ 

ประธานสภา -   มีสมาชิกท่านจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม ่

นายศักดิ์ดา -   ตามที่ผมได้ดูในรายละเอียด สมาชิกสภาได้พิจารณาอนุมัติโครงการและตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายไปแล้ว วันนี้ขอให้ท่านสมาชิกใช้ดุลพินิจอีกครั้งในการพิจารณาว่าจะอนุมัติ
หรือไม่อนุมัติ ดูประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับ 

นายปริญญา -   ขออธิบายแก้ไข ตามที่รายละเอียดของโครงการได้ระบุซอยของนางพร ถึงนางบางใจค าปัน
นามสกุล ไม่ตรงกัน จากที่ได้สอบถามท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ขอแก้ไขเป็นซอยบ้านนางนงคราญ 
ตานันใจ 

นายปริญญา -   ขออธิบายแก้ไขอีกรอบ จากที่แจ้งว่าเป็นซอยบ้านนางนงคราญ ตานันใจ แต่เมื่อดูจากแผนพัฒนา
ตอนที่มีการประชาคม ปรากฏว่าเป็นโครงการในล าดับที่ ๓ จึงไม่ใช่ซอยนี้ครับ ขอตรวจสอบอีกรอบ 

ประธานสภา -   จากการตรวจสอบใบประมาณการราคา ป.ร. ๔ และ ป.ร. ๕ อาจมีการคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ     
ชื่อซอย เนื่องจากการโอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ ต้องมีรายละเอียดระบุสถานที่ก่อสร้าง
ให้ชัดเจน 

 

นายปริญญา -   ผมขอเสนอให้มีการเลื่อนการพิจารณาญัตติที่ ๔.๑ ทั้งสองโครงการออกไปก่อน ยังไม่มีการลงมติ 
 

 -  ผู้รับรอง  นายสุพรรณ  ทรายหล้า กับ นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์ 

นางสาวเพ็ญวิภา -  เนื่องจากที่ขอเลื่อนการพิจารณาในญัตตินี้ เพราะเอกสารผิดพลาด หากเราอนุมัติไปแล้วมีการ  
จัดจ้างตามระเบียบงานพัสดุ มีผู้รับจ้างและได้ท างานจ้างไปแล้ว แล้วท าผิดซอยไม่ตรงกับความ
ต้องการของพ่ีน้องชาวบ้าน ก็จะเกิดความผิดพลาดที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
อย่างแท้จริง 

นายกเทศมนตรี -   ในการจัดท าประชาคมครั้งต่อไป ผมขอให้ทุกท่านออกไปส ารวจพร้อมกับผู้น า ผู้ใหญ่บ้าน และ
ประชาชนในหมู่บ้านด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการท าเอกสารในครั้งต่อไป 

ปลัดเทศบาล -   หากการเลื่อนพิจารณาญัตตินี้ไปในสมัยประชุมต่อไป ดังนั้น ญัตตินี้ก็เป็นอันตกไป หากเห็นว่า
ญัตตินี้ยังมีความจ าเป็นและเพ่ือประโยชน์ของประชาชน ผู้บริหารอาจจะเสนอญัตติให้พิจารณาใหม่
ในการประชุมครั้งต่อไปได้ 

ประธานสภา -   ผมขอมติในการเลื่อนการพิจารณาญัตติที่ ๔.๑ ทั้งสองโครงการ 
 

 -  ที่ประชุมมีมติเลื่อนการพิจารณาญัตติที่ ๔.๑ ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (มาตั้งเป็นรายการใหม่) โอนลด
จากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ จ านวนเงิน ๑๙๘,๙๐๐.- 
บาท มาตั้งเป็นโครงการใหม่ จ านวน ๒ โครงการ ดังนี้ ๔.๑.๑  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
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คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ จ านวนเงิน ๕๐,๑๐๐.- บาท (ซอย
หลังบ้าน ผอ.สุทัศน์ ใจค าปัน),  ๔.๑.๒  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมฝาปิดคอนกรีต บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ จ านวนเงิน ๑๔๘,๒๐๐.- บาท (ซอยบ้านนางพร ถึง
บ้านนางบาง ใจค าปัน) ด้วยเสียง ๑๑ เสียง , ไม่เห็นชอบ - ไม่มี-,  งดออกเสียง - ไม่มี – 

  
 

 ๔.๒  ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน ๒ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๕๑,๘๐๐.- 
บาท ดังนี้ 

   ๔.๒.๑  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก (ต้นผึ้ง) หมู่ ๕ 
เชื่อมกับบ้านหัวหนอง หมู่ ๘ (วัดดอนมูล) จ านวนเงิน ๑,๔๙๙,๐๐๐.- บาท รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย 

   ๔.๒.๒  โครงการก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเป็นพนังป้องกันดินไหล่ทาง
พังทลาย ซอยบ้านนางนันทจิตรา กาวิละ จ านวนเงิน ๒๕๒,๘๐๐.- บาท รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย 

 

ประธานสภา -   ด้วยได้รับญัตติจากนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 
๒ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๕๑,๘๐๐.- บาท ดังนี้ ๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต     
เสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก (ต้นผึ้ง) หมู่ ๕ เชื่อมกับบ้านหัวหนอง หมู่ ๘ (วัดดอนมูล) จ านวนเงิน 
๑,๔๙๙,๐๐๐.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย และ ๒) โครงการก่อสร้างก าแพงคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพ่ือเป็นพนังป้องกันดินไหล่ทางพังทลาย ซอยบ้านนางนันทจิตรา กาวิละ จ านวนเงิน 
๒๕๒,๘๐๐.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย จึงขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจง 
ต่อสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยขอให้ชี้แจงทีละโครงการ เพ่ือให้สภาได้พิจารณาต่อไป 

นายกเทศมนตรี -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในการขอ
จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โครงการที่ ๑ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก (ต้นผึ้ง) หมู่ ๕ เชื่อมกับบ้านหัวหนอง 
จ านวนเงิน ๑,๔๙๙,๐๐๐.- บาท เนื่องจากประชาชนใช้ถนนเส้นนี้ในการสัญจรไปมา แต่ถนนมีการ
ช ารุดเป็นอย่างมาก หากไม่มีการซ่อมแซมถนนเส้นนี้ใหม่ อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชน อีกทั้งมีประชาคมจากหมู่บ้าน หมู่ ๕ บ้านแพะดอนสักและหมู่ ๘ 
บ้านหัวหนอง ว่าต้องการเทศบาลด าเนินการก่อสร้างถนนสายนี้ เนื่องจากได้ช ารุดทรุดโทรมมาเป็น
เวลานานแล้ว ถนนเป็นหลุม บ่อ ยากต่อการสัญจรไปมา และอาจท าให้สูญเสียทรัพย์สินของ
ประชาชนได้ และเป็นเส้นทางลัด ของถนนหมายเลข ๑๐๓๙ ไปยังถนนหมายเลข ๑๑ จึงขอให้ท่าน
สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาด้วย 

ปลัดเทศบาล -   ขอเรียนชี้แจงต่อจากท่านนายกเทศมนตรีก่อนจะมีการอภิปราย โครงการที่ ๑ สืบเนื่องจากว่า
ได้รับหนังสือจากท่านก านันผัดแก้ว แสงเมืองเปียง ก านันต าบลห้างฉัตร เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ว่า ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากถนนสายบ้านต้นผึ้งออกไปยังถนนซุปเปอร์  ชาวบ้านได้ใช้
ประโยชน์ในการเดินทางทั้งหมู่บ้าน และคนบ้านอ่ืนก็ใช้ถนนเส้นนี้เช่นกัน ท าให้ถนนช ารุดทรุดโทรม
มาก เนื่องจากการใช้งานมานานหลายปี ถนนนี้เป็นถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจาก โยธาธิการและ     
ผังเมือง เดิมถนนก็เสียหายเป็นอย่างมากแล้ว ชาวบ้านอยากให้เป็นถนน คสล. ขอให้ซ่อมแซมให้ด้วย 
เพราะล าบากในการใช้ถนนในการสัญจรไปมา เทศบาลจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และคณะกรรมการฯ ได้ไปตรวจสอบแล้ว ถนนได้ช ารุดเสียหาย เป็นหลุม บ่อ จริง จึงได้
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เสนอท่านนายกเทศมนตรีฯ เพื่อให้ท่านนายกฯ เสนอญัตติเข้าสภาเทศบาลเพ่ือให้สภาได้พิจารณาว่า
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสม เพราะการจ่ายขาดเงินสะสมโดนตรวจสอบจาก
หน่วยงานตรวจสอบเป็นอย่างมาก ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้สั่งการให้
ปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ด าเนินการตรวจสอบเงินสะสม 
ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือจะด าเนินการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและกิจการ
ด้านบริการชุมชนและสังคมในพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ซึ่งประชาชนได้ขอให้เทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว จ านวน ๒ โครงการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑,๗๕๑,๘๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) และกองคลังได้
รายงานยอดเงินสะสม ประจ าปี ๒๕๖๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ   
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่าน
ทราบแล้ว นั้น 

  

   ข้าพเจ้าในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลและเจ้าหน้าที่งบประมาณ   
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
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
สาธารณะแก่ประชาชนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ 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 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ วรรคท้ายที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือ
เพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว ดังนั้น ก่อนจะน าเงินสะสมตามจ านวนในข้อ 
๒.๑ ไปใช้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้  
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   ๒.๒.๑ ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
    โดยค านวณจากฐานเงินเดือน ค่าจ้างบุคลากรท้องถิ่น ที่จะปรับขึ้นในวันที่ ๑ 

เมษายน ประมาณสามเดือน 
   ๒.๒.๒ ส ารองจ่ายกรณีที่ยังไม่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 
    โดยค านวณจากยอดวงเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นได้รับในแต่ละเดือน ได้แก่ 
     (๑) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ ประมาณ

สามเดือน 
    (๒) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 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 การก่อสร้างหรือปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว      
สิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น ห้องสุขา ศาลาที่พัก ลานจอดรถ ฯลฯ การดูแลรักษา
ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว การจัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่าง เป็นต้น 

     ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจขอความร่วมมือในด้านข้อมูลหรือค าแนะน า
จากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมาประกอบการพิจารณาก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย หรือกิจกรรมที่
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ด าเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อันเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นตาม
นโยบายของรัฐบาล 

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

     (๖) โครงการหรือกิจการตามอ านาจหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่า
จ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 

    ๒.๓.๓ การจัดท าโครงการให้เป็นไปตามศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง
โดยพิจารณาจากยอดเงินสะสมที่เหลืออยู่หลังจากได้ส ารองไว้ส าหรับรายจ่ายที่จ า เป็นตามข้อ ๒.๒ 
แล้ว 

    ๒.๓.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีความพร้อมด้านสถานที่ และโครงการหรือ
กิจการต้องไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ท าไว้แล้ว หรือที่ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐได้ด าเนินการแล้ว รวมทั้งสามารถด าเนินการได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

    ข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลได้พิจารณาการจ่ายขาดเงิน
สะสมครั้งนี้ ควรมิควรตามแต่พิจารณาโดยให้ยึดระเบียบฯและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
แต่หากจ าเป็นก็สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้อง
ประชาชน 

นางเพลินพิศ -   จากการตรวจสอบสถานการเงินการคลังของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มียอดเงินจ านวน ๘,๐๗๑,๔๓๘.๖๗ บาท (แปดล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย-
สามสิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) หากเทศบาลฯ มีความประสงค์จะจ่ายขาดเงินสะสม งานการเงิน
และบัญชี ได้กันเงินไว้ในช่วงระยะเวลา ๓ เดือน เพ่ือกันไว้ใช้ยามฉุกเฉิน เป็นค่าเงินเดือน ค่าจ้าง
ข้าราชการ พนักงานจ้าง, เงินเดือนผู้บริหาร สมาชิกสภา, ค่าใช้จ่ายประจ า เป็นเงิน ๔,๔๐๐,๔๖๐.- 
บาท เงินส ารองจ่าย ๓๖๗,๐๙๗.๘๗ บาท  คงเหลือเงินสะสมน าไปใช้ได้  ๓,๓๐๓,๘๘๐.๘๐ บาท 
ทางกองคลังได้ประมาณการไว้ ๓ เดือนถือว่าเป็นระยะสั้น ถ้ากันไว้ ๖ เดือนยอดเงินสะสมอาจจะ  
ติดลบ เงินสะสมที่กันไว้เพ่ือไว้ใช้ในอนาคตและใช้ในยามฉุกเฉินหากเกิดภัยพิบัติ เช่น ในฤดูแล้งจะ
เกิดลมพายุกรรโชกแรง พ่ีน้องชาวบ้านได้รับความเสียหาย เช่น กระเบื้องปลิว ต้นไม้หักโค่นใส่        
ปีที่ผ่านมาเทศบาลก็ใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือชาวบ้านไปเกือบล้านบาท หากมีเงินสะสมไว้มากเท่าไหร่ก็
จะเป็นการดีกับการบริหารงานมากเท่านั้น แต่หากสภาเทศบาลได้ใช้ดุลพินิจว่ามีความจ าเป็นจะต้อง
จ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือช่วยเหลือชาวบ้านเพราะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจริง ๆ ก็สามารถ
น าไปใช้ได้ 

ประธานสภา -   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้อภิปรายก่อนลงมติ 

นายศักดิ์ดา -   ตามที่เราจะจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นให้กับประชาชน 
เพราะถนนเส้นนี้เป็นการเชื่อมต่อถนนเพ่ือออกไปสู่ถนนซุปเปอร์ ชาวบ้านที่ใช้สัญจรไปมาได้รับความ
เดือดร้อน หากได้รับการซ่อมแซม ชาวบ้านก็ได้รับประโยชน์ทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ ผมจึงเห็นด้วย
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กับการจ่ายขาดเงินสะสม แต่ตามสถานะการเงินการคลังตามที่ท่าน ผอ.คลังชี้แจงมาก็ขอให้ทุกท่าน
พิจารณาโดยถ้วนถี่ ใช้ดุลพินิจด้วยครับ 

นายสุชาติ -   ผมเห็นด้วยกับการจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการนี้ เนื่องจากถนนช ารุดมาหลายปี 

นายนเรศน ์-   เห็นชอบกับการจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการนี้ เพราะถนนช ารุดมานาน แล้วก็มีการซ่อมแซม
ทุกปี น้ าไหลผ่านก็ท าให้ถนนทรุดเข้าไปอีก จึงเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีที่ท่านนายกฯ ได้เสนอเข้ามา
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน 

นายสมยศ -   เห็นด้วยกับการจ่ายขาดเงินสะสม เพราะประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา ถนนช ารุดมากจริง ๆ จึง
ขอให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาด้วย 

นางสาวเพ็ญวิภา -  โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านต้นผึ้ง ชาวบ้านขอความช่วยเหลือจากเทศบาล ทุกครั้งที่ชาวบ้าน
ขอมาเทศบาลเราก็แค่ซ่อมแซมเท่านั้น และไม่ได้ท าตลอดสาย ถนนก็ช ารุดเรื่อย ๆ ท าให้เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

ประธานสภา -   เชิญตัวแทนชาวบ้านที่มาเข้าร่วมประชุมได้ชี้แจงด้วย 

นายศรีวรรณ -   ผมเป็นตัวแทนชาวบ้าน ขอฝากถนนสายบ้านต้นผึ้งให้สภาได้พิจารณาท าใหม่ให้ส าเร็จ เนื่องจาก
ถนนสายนี้ได้ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อมาเป็นเวลานาน ยางแอสฟัลติกที่ราด ผุกร่อน การใช้เส้นทาง
ยากล าบาก มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้ง  หากก่อสร้างให้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กจะดีกว่า ผมจึงขอ
ฝากท่านสมาชิกสภาได้พิจารณาโครงการก่อสร้างถนนสายนี้ด้วยครับ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับชาวบ้านครับ ขอบคุณครับ 

นายศักดิ์ดา -   ขอฝากตรงรอยต่อของสะพานทั้งสองด้านด้วยนะครับ ให้ท าให้ดี เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อย 

ประธานสภา -   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีขอมติในที่ประชุมโครงการ  
จ่ายขาดเงินสะสม ข้อ ๔.๒.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแพะดอนสัก (ต้นผึ้ง)   
หมู่ ๕ เชื่อมกับบ้านหัวหนอง หมู่ ๘ (วัดดอนมูล) จ านวนเงิน ๑,๔๙๙,๐๐๐.- บาท 

  -   ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม 
 

  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแพะดอนสัก (ต้นผึ้ง)หมู่ ๕ เชื่อมกับบ้านหัวหนอง หมู่ ๘ (วัดดอนมูล) จ านวนเงิน 
๑,๔๙๙,๐๐๐.- บาท ด้วยเสียง ๑๑ เสียง, ไม่เห็นชอบ  - ไม่มี -, งดออกเสียง – ไม่มี – 

 
 ๔.๒.๒  โครงการก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเป็นพนังป้องกันดินไหล่ทางพังทลาย 

ซอยบ้านนางนันทจิตรา กาวิละ จ านวนเงิน ๒๕๒,๘๐๐.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
 
ประธานสภา -   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงต่อที่สภาทราบ เพื่อให้สภาได้พิจารณา 

นายกเทศมนตรี -   ส าหรับโครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเป็นพนังป้องกันดินไหล่ทาง
พังทลาย จ านวนเงิน ๒๕๒,๘๐๐.- บาท เนื่องจากห้วยแม่ฮาวที่ผ่านบ้านแพะดอนสัก เมื่อถึงฤดูฝน
น้ าป่าไหลหลากได้กัดเซาะตลิ่งบริเวณบ้านแพะดอนสัก ได้กินเนื้อที่จ านวนหลายหลัง ประกอบกับ
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เมื่อฤดูฝนที่ผ่านมาได้เกิดอุทกภัย ท าให้น้ าป่ากัดเซาะตลิ่งพังเสียหายลึกเข้าไปในบ้านราษฎร หากไม่
ด าเนินการในช่วงนี้ เมื่อถึงฤดูฝนหน้า จะท าให้น้ าได้กัดเซาะตลิ่งพังเสียหายเข้าไปอีก เป็นเหตุให้บ้าน
ชาวบ้านที่ปลูกอยู่ริมตลิ่งพังเสียหายได้ จึงขอน าเข้าที่ประชุมสภา เพ่ือให้สภาได้พิจารณาจ่ายขาด  
เงินสะสม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ 

ประธานสภา -   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้อภิปรายก่อนลงมติ 

นายศักดิ์ดา -   ส าหรับซอยบ้านนางนันทจิตรา กาวิละ น้ าเข้าบ้านทุกปี เกิดความเดือดร้อนทุกปี ท าให้ถนนทรุด 
ช ารุดเสียหายได้ จึงเห็นด้วยที่จะจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อสร้างพนังกันดินในครั้งนี้ 

นายนเรศน ์-   เห็นชอบโครงการจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือเป็นพนังป้องกัน
ดินไหล่ทางพังทลาย เพราะน้ ามาทีไรบ้านหลังนี้ประสบปัญหาทุกปี  ทุกปีที่ผ่านมาก็จะช่วยด้วยการ
น ากระสอบทรายไปกั้น แต่ก็เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น จึงขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่เสนอโครงการ
เข้ามาให้สภาได้พิจารณาเพ่ือช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน จึงขอให้สภาได้
พิจารณาอนุมัติให้ด้วย 

นายสุพรรณ -   เห็นชอบกับการจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการนี้ทุกประการ เพราะปัญหานี้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้ว 
เป็นปัญหามาจากอุทกภัย จากท่ีไปส ารวจมาท าให้ถนนทรุดด้วย ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุได้ 

นางสุภาภรณ์ -   เห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมทุกประการ แต่ก็ขอให้มีมาตรฐานในการก่อสร้างให้ดี ไม่ใช่ท าไป
วันสองวันก็เสียหายอีก 

ประธานสภา -   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีขอมติในที่ประชุมโครงการ  
จ่ายขาดเงินสะสม ข้อ ๔.๒.๒ โครงการก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือเป็นพนังป้องกันดิน
ไหล่ทางพังทลาย จ านวนเงิน ๒๕๒,๘๐๐.- บาท 

  -   ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม 
 

  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อเป็นพนังป้องกันดินไหล่ทางพังทลาย จ านวนเงิน ๒๕๒,๘๐๐.- บาท ด้วยเสียง ๑๑ เสียง,    
ไม่เห็นชอบ  - ไม่มี -, งดออกเสียง – ไม่มี – 

 
นายกเทศมนตรี -   ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ทั้งสองโครงการ เพ่ือเป็น

การบรรเทาความเดือดร้อน แก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องชาวบ้าน 
 
นายศรีวรรณ -   ผมขอขอบคุณทางสภาที่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือสร้างถนนให้กับ พ่ีน้องชาวบ้านและสร้าง

ก าแพงคอนกรีตเพ่ือเป็นพนังป้องกันดินไหล่ทางพังทลายลงมา ขอบคุณครับ 

 ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

ประธานสภา -   แนะน าตัวผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัวหนอง หมู่ ๘  นายศรีรัตน์ ใจสิน  

นายกเทศมนตรี -   ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมงานอนันตยศเบิกฟ้าฯ ต่อไปจะท าโครงการออกก าลังกายที่สวน     
อนันตยศ เป็นการเต้นลีลาศ เต้นแอโรบิค ทุกวันพุธ เพ่ือให้สวนอนันตยศมีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง  



~ ๑๓ ~ 
 
 -   งานกีฬาเยาวชนและประชาชนต าบลห้างฉัตร เริ่มวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ – ๙ เมษายน ๒๕๖๐ 

ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว มีชนิดกีฬาหลายประเภท เช่น ฟุตบอล วอลเลบอลฯลฯ 
ส าหรับวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นการแข่งขันชิงที่ ๑ ทุกประเภทกีฬา ส่วนเสื้อนักกีฬาจะมอบให้
ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้ 

ประธานสภา -   วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมแจกเสื้อนักกีฬา และร่วมให้
ก าลังใจนักกีฬาด้วย 

นายสันทนา -   ประชาสัมพันธ์คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี คือ นายปริญญา 
สุวรรณศร, นางสาวเพ็ญวิภา ปงกา และนางสุภาภรณ์  นันทพันธ์ เข้าร่วมประชุม ซึ่งจะจัดให้มีการ
ประชุม จ านวน ๒ ครั้ง ในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ครั้งที่ ๑ ก าหนดประชุมในวันที่ ๒๕ 
เมษายน ๒๕๖๐ จึงขอประชาสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

 -  ที่ประชุมรับทราบ 

ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่  

 - ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ จึงขอปิดการประชุมสภาในครั้งนี้ 

 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๒๕  น.      

       

 
 (ลงชื่อ)  ว่าที่ร้อยตรี นิวัฒน์  ตั้งตรง ผู้บันทึกการประชุม 
                         (นิวัฒน์  ตั้งตรง) 
                                     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 
๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  เมื่อวันพุธ ที่ ๑ มีนาคมุธ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุก
ประการ   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 



~ ๑๔ ~ 
 
 
 เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ……. เดือน ……………………….. พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ เมื่อวันพุธ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
                                  (ลงชื่อ)            

(นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 


