
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมวาง   

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  คร้ังท่ี 1  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕8 

เมื่อวันท่ี   21  ธันวาคม  ๒๕๕8 เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลแมวาง 

--------------------------------------- 

ผูมาประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายสงา  กันธยิะ ประธานสภาเทศบาล สงา  กันธยิะ  

๒ นายสมบัต ิ   ก่ําผัน รองประธานสภาเทศบาล สมบัต ิ   ก่ําผัน  

๓ นายธนวัฒน  สุรนิตะ เลขานุการสภาเทศบาล ธนวัฒน  สุรินตะ  

๔ นายนกิร     อุนเมอืงอนิท สมาชิกสภาเทศบาล นกิร   อุนเมอืงอนิท  

๕ นายนพดล   สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล นพดล   สุวรรณ  

๖ นายประดษิฐ   บุญม ี สมาชิกสภาเทศบาล ประดษิฐ  บุญมี  

๗ นายวรัิตน   คําประเสรฐิ สมาชิกสภาเทศบาล วรัิตน   คําประเสรฐิ  

๘ นายศร     จันทรตา สมาชิกสภาเทศบาล ศร   จันทรตา  

๙ นายศรพีันธ   หลวงเปก สมาชิกสภาเทศบาล ศรพีันธ  หลวงเปก  

๑๐ นางสมศร ี  บุญมา สมาชิกสภาเทศบาล สมศร ี  บุญมา  

๑๑ นายอํานวย   เตจา สมาชิกสภาเทศบาล อํานวย   เตจา  

 ผูเขารวมประชุม    

๑ นายไกรลักษณ พรีพุทธรางกูร นายกเทศมนตรตีําบลแมวาง ไกรลักษณ พรีพุทธรางกูร  

๒ นายทองคํา    พรหมเย็น รองนายกเทศมนตรี ทองคํา    พรหมเย็น  

๓ นางสายฝน  สนิธุมัด รองนายกเทศมนตรี สายฝน  สนิธุมัด  

๔ นายจํารูญ   พลอยแดง เลขานุการนายกฯ จํารูญ   พลอยแดง  

๕ นายศรมีา   ทพิยสุวรรณดี ที่ปรกึษานายกฯ ศรมีา  ทพิยสุวรรณดี  

๖ นายไพโรจน  นันโท ปลัดเทศบาลตําบลแมวาง ไพโรจน   นันโท  

๗ นางอุไรลักษณ เรือนสงิห รองปลัดเทศบาลตําบลแมวาง อุไรลักษณ เรอืนสงิห  

๘ นายชูชีพ   ศริิ ผูอํานวยการกองชาง ชูชีพ  ศริิ  

๙ นายถาวร   จองสางปน ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ถาวร  จองสางปน  

๑๐ นางสาวฐติรัิตน  ทพิยรัตน ผูอํานวยการกองคลัง ฐติรัิตน  ทพิยรัตน  

11 วาที่รอยตรวีุธชัิย   คําพบิูลย หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล วุธชัิย   คําพบิูลย  

12 นางณัชชา   จันทรเพ็ญ หัวหนาฝายอํานวยการ ณัชชา  จันทรเพ็ญ  

13 นายพศิาล   แสงรัตน หัวหนาฝายกจิกรรมเด็กและเยาวชน พศิาล  แสงรัตน  

14 น.ส.อภิญญา   จันทรเพ็ญ หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข อภิญญา   จันทรเพ็ญ  

15 นางพรรณ ีผัดดี เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป พรรณ ีผัดดี  



- ๑ - 

เริ่มประชุมเวลา  ๐9.๐๐ น. 
 

เลขานุการสภาฯ เรยีนประธานสภาเทศบาลตําบลแมวาง รองประธานสภาเทศบาลตําบลแมวาง  

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมวาง ทานนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี   

เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลแมวาง     ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี   ปลัดเทศบาล ,

ทานรองปลัดเทศบาล  และหัวหนาสวนราชการเทศบาลตําบลแมวางทุกทาน บัดนี้  

สมาชิกสภาเทศบาล ไดมาครบองคประชุมแลว   เรยีนเชิญทานประธานสภาดําเนนิการ

ประชุมตามระเบยีบวาระ ตอไป ประกาศสภาเทศบาลตําบลแมวาง 

เรื่อง   เรยีกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ครัง้ที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕8 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลแมวาง สมัยสามัญ  สมัยแรก   เมื่อวันที่  27   

กุมภาพันธ   ๒๕๕8  สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบใหกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔   

ครั้งที่ ๑  ประจําป   พ.ศ. ๒๕๕8     เริ่มตั้งแตวันที่   ๑  ธันวาคม  ๒๕๕8  ถึง วันที่  

๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕8   มีกําหนด  ๓๐  วัน  นั้น สภาเทศบาลตําบลแมวาง  จึงประกาศ

เปดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่  ๔   ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ.  ๒๕๕8  ตั้งแต

วันที่  ๑   ธันวาคม  ๒๕๕8  ถงึวันที ่๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕8   มกีําหนด  ๓๐  วัน  

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ   วันที่   24  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  

๒๕๕8  นายสงา   กันธยิะ   ประธานสภาเทศบาลตําบลแมวาง 
 

ประธานสภาเทศบาล สวัสดสีมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมวางทุกทาน   พรอมทัง้ผูบรหิารเทศบาลตําบลแมวาง   

ปลัดเทศบาล  และพนักงานเทศบาลทุกทานวันนี้ เปนการประชุมสภาเทศบาล   

สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่  1  ประจําป  ๒๕๕8  ตอไปจะเขาสูระเบียบวาระการ

ประชุม   
 

ระเบยีบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

   -แจงใหสมาชิกสภาที่เขารับการอบรมโครงการ บทบาทอํานาจหนาที่ในการประชุมสภา 

ทองถิ่นของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการปกครองสวนทองถิ่น  ระหวางวันที่ 25 – 

27 ธันวาคม  2558   ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา  นัดเจอกัน ณ เทศบาลตําบลแมวาง 

เวลา  07.30  น. 

-เชิญสมาชิกสภาทุกทานรวมงานการจัดกจิกรรมสรุปผลการปฏบิัตงิานประจําป พ.ศ. 

2558  และรวมงานแสดงความยนิดกีับผูอํานวยการกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองแมโจ 

ในวันที่  29  ธันวาคม  2558  เวลา  17.00 น.  เปนตนไป  ณ  โรงจอดรถเทศบาล 

สําหรับของขวัญที่นํามาแลก  ขอความกรุณาใหมรีาคาไมต่ํากวา 500 บาท 
 

ระเบยีบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
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ประธานสภาเทศบาล ในวาระการนี้เปนการรับรองการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมวาง  สมัยวสิามัญ  สมัยที่  

2  ครัง้ที่  2  เมื่อวันที่  18  กันยายน  ๒๕๕8  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภา

เทศบาลตําบลแมวาง ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมวาง  ไดตรวจดูรายงานการ

ประชุมวามเีนื้อหาหรอืขอความใดบางที่ไมเปนไปตามการประชุม   (ไมม)ี  เมื่อไมมีถอืวา

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมวาง  ไดรับรองในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล 

แมวาง สมัยวสิามัญ  สมัยที่  2  ครัง้ที่  2  เมื่อวันที่  18  กันยายน  ๒๕๕8  เวลา 

๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลแมวาง 
 

 ระเบยีบวาระท่ี  ๓  กระทูถาม 
 

ประธานสภาเทศบาล  วันนี้มกีระทูถาม  เชิญผูเสนอกระทูถาม คุณธนวัฒน 
 

นายธนวัฒน สุรนิตะ เรยีนทานประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายธนวัฒน   สุรนิตะ สมาชิกสภาเทศบาล   

   ขอสอบถามความคบืหนา  การคนืเงินกรณสีํานักงานตรวจเงินแผนดนิ ภาค 8 ใหคนืเงิน 

ใหเทศบาลตําบลแมวาง  จาการสอบถามเมื่อประชุมสภาเทศบาลตําบลแมวาง สมัย

สามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2557 เมื่อวันที่  29  ธันวาคม  2557 

 

ประธานสภาเทศบาล  เชิญผูบริหารตอบกระทูถามครับ 

 

นายกเทศมนตรฯี เรยีนทานประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายไกรลักษณ  พรีพุทธรางกูร  นายกเทศมนตร ี

ตําบลแมวาง  เรื่องเปนเรื่องขัน้ตอนการพิจารณาของศาลฎกีาสูงสุด 

 

ระเบยีบวาระท่ี   ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งขึ้นพจิารณาเสร็จแลว 

(ไมมี) 

 

ระเบยีบวาระท่ี   5     เรื่องท่ีเสนอใหม 

5.๑  เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและรายงานการปฏิบัติงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 
 

ประธานสภาเทศบาล เรยีนเชิญผูบรหิารครับ 
 

นายกเทศมนตรฯี เรยีนทานประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายไกรลักษณ  พรีพทุธรางกูร  นายกเทศมนตร ี

ตําบลแมวาง  การดําเนนิงานของเทศบาลตําบลแมวาง ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 

สามารถรายงานผลไดใน ๒ สวนไดแก ๑) การตดิตามและประเมินผลการดําเนินการตาม

แผนยุทธศาสตร  ๒) การประเมนิผลความพงึพอใจตอการดําเนินงาน ซึ่งสามารถสรุปผล

ในแตละสวนไดดังนี้  ๑.การตดิตามและประเมนิผลการดําเนินการตามแผน 
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ยุทธศาสตร  เทศบาลตําบลแมวาง  ไดปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  287  วรรค  3   และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 

2548  ขอ 30 (5)  ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลตําบลแมวาง  ไดมีการ

ดําเนนิงานครบทุกประเด็นของการประเมนิเกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและการ

จัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น ในสวนของผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและโครงการ

ที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามปสามารถดําเนินงานได 78 โครงการ คิดเปนรอยละ 

33.47 หากรวมโครงการที่มาจากงบอื่นอีก 28 โครงการสามารถดําเนินงานได 106 

โครงการ คิดเปนรอยละ 45.49 จากจํานวนทั้งหมด 233 โครงการ  โดยไดมีการ

เบิกจายงบประมาณจากงบปกติจํานวน  11,756,652.52  บาท จากงบอื่นจํานวน 

3,465,435 บาท รวมทั้งสิ้นจํานวน 15,222,087.52 บาท คิดเปนรอยละ 22.13  

จากงบประมาณที่กําหนดไวจํานวน 68,778,550 บาท 

๒.การประเมนิผลความพึงพอใจตอการดําเนินงาน  ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2558  เทศบาลตําบลแมวางไดทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ

ดําเนนิงานในภาพรวม โดยหนวยวัดมคีาเปนรอยละ และความพึงพอใจของประชาชนตอ

ผลการดําเนนิงานในแตละยุทธศาสตร มีหนวยวัดเปนคาคะแนนเฉลี่ย จากประชาชนกลุม

ตัวอยางจํานวนทัง้สิ้น ๘๐ คน จําแนกเปนเพศหญงิ จํานวน  35 คน คดิเปนรอยละ  

43.75 เพศชาย จํานวน 45  คน คดิเปนรอยละ 56.25 มีอายุต่ํากวา ๒๐ ป จํานวน 

1  คน คดิเปนรอยละ 1.20 ชวงอายุ 20-30 ป  จํานวน  5  คน คดิเปนรอยละ 6.20  

ชวงอายุ 31-40 ป จํานวน  15  คน  คดิเปนรอยละ 18.70  ชวงอายุ 41-50 ป 

จํานวน 20 คน  คดิเปนรอยละ 25.00  ชวงอายุ 51-60 ป  จํานวน  25  คน  คดิเปน

รอยละ 31.70 อายุมากกวา 60 ปขึ้นไป  จํานวน 14 คน คดิเปนรอยละ 17.20  ซึ่งมี

การศกึษาในระดับประถมศึกษาจํานวน 45  คน คดิเปนรอยละ 56.25  ระดับ

มัธยมศกึษา จํานวน 25  คน คดิเปนรอยละ 31.25  ระดับอนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา 

จํานวน 3 คน  คดิเปนรอยละ 3.75   ระดับปรญิญาตร ีจํานวน  7  คดิเปนรอยละ 

8.75  ระดับปรญิญาโท จํานวน -  คน  คดิเปนรอยละ 0.00   และมอีาชีพเกษตรกร 

จํานวน 31 คน คดิเปนรอยละ 38.75  อาชีพคาขาย/ธุรกจิสวนตัว จํานวน  15  คน 

คดิเปนรอยละ 18.75  อาชีพรับจาง 24 คน  คดิเปนรอยละ 30.00 เอกชน/

รัฐวสิาหกจิ จํานวน 3  คน คดิเปนรอยละ 3.75  รับราชการ 3 คน  คดิเปนรอยละ 

3.75  และนักเรยีน/นักศกึษา จํานวน 3  คน คดิเปนรอยละ 3.75  จากการสํารวจ

พบวาความพงึพอใจของประชาชนตอผลการดําเนนิงานในภาพรวมในระดับพอใจมาก มี

คาเปนรอยละ 31.87 ระดับพอใจ มคีาเปนรอยละ  48.59  ระดับพอใจนอย มคีาเปน

รอยละ 19.53      ซึ่งสัดสวนของประชาชนท่ีพอใจและพอใจมาก มคีารวมกันเปน 

 



-4- 

 

รอยละ 80.46  แสดงใหเห็นวาในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2558 การดําเนินงาน

ของเทศบาลตําบลแมวาง  ในภาพรวมไดบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

การสํารวจความพงึพอใจของประชาชนตอผลการดําเนนิงานในแตละยุทธศาสตร 

พบวา ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน มีคาคะแนนเฉลี่ยรวม  6.78 ยุทธศาสตร

ที่ ๒ ดานการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม มีคาคะแนนเฉลี่ยรวม  6.87  ยุทธศาสตรที่ 

๓ ดานการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีคาคะแนนเฉลี่ยรวม  6.55  

ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางเสริมความเขมแข็งและยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล มีคา

คะแนนเฉลี่ยรวม 6.51  ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานความม่ันคง การเมือง  การปกครอง การ

บริหารจัดการและการมีสวนรวมของประชาชน  มีคาคะแนนเฉลี่ยรวม 6.34  

ยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการสงเสริมสุขภาพอนามัยและชีวิตของประชาชน   มีคาคะแนน

เฉลี่ยรวม 6.60  ยุทธศาสตรที่ ๗ ดานการทองเที่ยว มีคาคะแนนเฉลี่ยรวม  56.04  

ยุทธศาสตรที่ ๘ ดานเศรษฐกิจและการแกไขปญหาความยากจน  มีคาคะแนนเฉลี่ยรวม 

6.21 ยุทธศาสตรที่ ๙  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีคาคะแนนเฉลี่ยรวม  6.10 ซึ่งคา

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานในแตละ

ยุทธศาสตรอยูระหวาง 6.04 –  6.87  แสดงใหเห็นวาในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 การดําเนินงานของเทศบาลตําบลแมวางในภาพรวมแตละยุทธศาสตรประสบ

ความสําเร็จอยูในระดับปานกลาง     

 

ประธานสภาเทศบาล ครับ ทางผูบริหารก็ไดแจงใหที่ประชุม เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาและรายงานการปฏบิัตงิานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 มีสมาชิกทานใด

จะแสดงความคิดเห็นบางครับ (ไมมี) ครับ เมื่อไมมีก็เปนอันวาคณะผูบริหารไดแจงใหที่

ประชุมไดรับทราบแลวนะครับ 
 

5.2  ญัตตเิรื่อง  ขอรับความเห็นชอบการกูเงินกองทุนสงเสรมิกจิการเทศบาล (ก.ส.ท) 
 

ประธานสภาเทศบาล เรยีนเชิญผูบรหิารครับ 
 

นายกเทศมนตรฯี เรยีนทานประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายไกรลักษณ  พรีพุทธรางกูร  นายกเทศมนตร ี

ตําบลแมวาง  ขอเสนอญัตต ิ เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลแมวาง  

อนมัุตใิหเทศบาลตําบลแมวาง      ขอกูเงินกองทุนกองทุนสงเสรมิกจิการเทศบาล (ก.

ส.ท.) เพื่อนําเงินไปใชจายในการบรหิารงานตามอํานาจหนาที่ จํานวน 2 โครงการ เปน

เงิน 5,100,000   บาท ( หาลานหนึ่งแสนบาทถวน) 
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หลักการ 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552   

สวนที่  5  การคลังและทรัพยสินของเทศบาล  มาตรา 66  ไวบัญญัติไววา “ เทศบาล

อาจมีรายได  ดังตอไปนี้ (6) เงินกูจากกระทรวง  ทบวง  กรม  องคการ  หรือนิติบุคคล

ตางๆ ” และการกูเงินตาม (6) เทศบาลจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากสภา

เทศบาลและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแลว  นอกจากนี้จะตอง

ดําเนนิการตามหนังสอืกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.3/ว4715  ลงวันที่  

23  พฤศจิกายน  2554  เรื่องหลักเกณฑในการพิจารณาการขอกูเงินขององคการ

บริหารสวนจังหวัด  เทศบาลเมืองและเมืองพัทยา  ซึ่งในการขอกูเงินจะตองผานการ

พิจารณาจากคณะกรรมการระดับจังหวัดกอน  โดยมีผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวา

ราชการจังหวัดเชียงใหม  ที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน ฯลฯ   

เหตุผล 

เนื่องจากปจจุบัน  รายรับของเทศบาลไมเพียงพอสําหรับใชบริหารงานรายจายเพื่อการ

ลงทุน  จึงจําเปนตองขอกูเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  เพื่อใชจายในการ

บริหารงานใหเปนไปตามอํานาจหนาที่  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  

มาตรา 50  และมาตรา 51 โดยจัดระบบบริการสาธารณะทั้งนี้เพื่อเปนการพัฒนาดาน

เศรษฐกจิ  สังคม  คุณภาพชีวติใหแกประชาชน  จํานวน  2  โครงการ  ดังนี้ 

1. โครงการจัดซื้อรถยนตกระบะบรรทุกเททาย  ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพรอมกระเชาซอม

ไฟฟา  จํานวน  2,800,000 บาท (จัดหานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานัก

งบประมาณ) 

2. โครงการจัดซื้อรถขยะอัดทาย  ขนาด  6  ตัน  6  ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา  

6,000  ซีซี    มีขนาดความจุของตูไมนอยกวา 10 ลูกบาศกเมตร  จํานวน 1  คัน  เปน

เงิน   2,300,000 บาท  (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  สํานักงบประมาณ ) 

       รวมเปนเงิน  5,100,000   บาท ( หาลานหน่ึงแสนบาทถวน) 

   ดังนัน้  จึงขอเสนอญัตตติอสภาเทศบาลฯ  เพื่อขอรับความเห็นชอบใหเทศบาลตําบล 

แมวาง  กูเงินจากกองทุนสงเสรมิการเทศบาล  (ก.ส.ท.)   จํานวน  5,100,000   บาท ( 

หาลานหนึ่งแสนบาทถวน )  เพื่อนําเงินไปใชจายในการบรหิารงานเพื่อจัดระบบบรกิาร

สาธารณะตามอํานาจหนาที่ทัง้นี้  สถานการณคลัง  ไดแก  เงินสะสมและเงินสํารองจาย

สะสม  มเีพยีงพอไมสงผลกระทบตอความม่ันคงทางการคลังในระยะยาว  อกีทัง้ยังมี

ความสามารถในการชําระหนี้คนืไดครบตามกําหนด จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณาเสนอ

ขอความเห็นชอบตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลแมวาง ตามระเบยีบฯตอไป 
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ประธานสภาเทศบาล  ตามที่ผูบรหิารไดขอความเห็นชอบการกูเงินกองทุนสงเสรมิกจิการเทศบาล (ก.ส.ท)  

 เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมวางไดพจิารณา  แสดงความคดิเห็นหรอืจะอภิปราย 

 เชิญครับ   เชิญคุณประดษิฐ  บุญม ี 
 

นายประดษิฐ  บุญมเีรยีนทานประธานสภาที่เคารพกระผมนายประดษิฐ บุญมสีมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมวาง   

. กอนอื่นตองช่ืนชมเจาหนาที่ที่ไดจัดเตรียมเอกสารรายละเอียดตางๆใหสมาชิกสภาได

พจิารณากอนลงมต ิ ตามที่คณะผูบรหิารไดยื่นญัตต ิ2 โครงการ   

 1.โครงการจัดซื้อรถยนตกระบะบรรทุกเททาย  ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพรอมกระเชาซอม

ไฟฟา  จํานวน 2,800,000บาท 

 2.โครงการจัดซื้อรถขยะอัดทาย  ขนาด  6  ตัน  6  ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา  

6,000  ซซี ี   มขีนาดความจุของตูไมนอยกวา 10 ลูกบาศกเมตร  จํานวน 1  คัน  เปน

เงิน   2,300,000 บาท    

 ผมดูดานเอกสารและความจําเปนสถานการณในความจริงผมวาก็มีความจําเปนใน 2 

โครงการเพื่อประโยชนของประชาชน  เปนงานบริการ ในอดีตที่ผานมาเครื่องจักรทั้ง 2 

ชนิดนี้ก็ใชงานมานานพอสมควร  เราจะตองจัดซื้อเพื่อตอบสนองความตองการของ

ประชาชนในเขตเทศบาล  แตสิ่งที่ผมจะนําเรียนทานประธานสภาคือโครงการที่ผูบริหาร

เสนอญัตติเขามาคือการขอกูเงิน ก.ส.ท. ซึ่งในอดีตที่ผานมาทางเทศบาลเราก็มีภาระ

หนี้สนิในการกูเงินที่มาสรางอาคาร สํานักงานเรายังมีหนี้คงคางอยู  แตสิ่งที่ผมจะเรียนให

ทานประธานสภาไดทราบคือ  ในสภาวะชวงนี้เรายังอยูในสถานการณที่รักษาการใน

ตําแหนงอยูในสภาวะทางการเมืองยังไมนิ่ง  เหตุผลของผมคือไมอยากใหมีการกูเงิน  ซึ่ง

ในอนาคตจะเปนภาระใหกับเทศบาล  เพราะวาอดีตที่ผานมาการกูเงินสรางอาคาร

สํานักงานก็ยังชําระหนี้ไมหมดคงคางอีกหลายป  จึงนําเรียนใหทานประธานสภาและ

สมาชิกสภาทุกทานไดพิจารณากอนลงมติ 2 โครงการนี้เปนโครงการที่ดีและเปน

ความคิดที่ดีเพื่อตอบสนองความตองการใหกับประชาชน แตวาดูรายละเอียดโครงการที่

เจาหนาที่ไดแนบมาก็มีหลายๆเหตุผลที่จะพิจารณาวาการจะใชงบประมาณใหเกิด

ประโยชนสูงสุดเราจะตองหาวิธีการอยางไร  ชวงนี้สถานะทางการคลังเราก็เริ่มจะดีขึ้น  

แตเราก็ไมอยากจะเปนหนี้  ถาเราเปนหนี้จะตองหาเงินมาชําระหนี้หรือวาตองตั้ง

งบประมาณในแตละป  ซึ่งเราจะตองนําเงินในอนาคตที่เราจะตองเอาไปพัฒนาในทองถิ่น

ใหกับประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  เราไมอยากนํามาใชกอนชวงที่เรายังมีเงินเหลือวา

พอจะมีรายไดอื่นๆที่จะมาใชในโครงการนี้เรานาจะหาแนวทางที่จะตองดําเนินการ  

ยกตัวอยางเงินสะสมเรายังมีอยูเราสามารถจะเอามาใชไดหรือไมแตในระเบียบนี้ นาจะ

นํามาพิจารณายกตัวอยางเงินสะสมแตละปที่เราจะตองเอาไปชําระใหกับ ก.ส.ท. เงิน

สะสมเรามีอยูที่ 13,786,149,13 บาท ถาเราสามารถเอาเงินสวนนี้มาใชซื้อ 2 

โครงการนี้ที่เสนอญัตติมาประมาณ  5,100,000บาท ยังคงเหลือเงินในคลังประมาณ 

8,686,149.13 บาท โดยประมาณยังมเีงินที่จะ 
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เปนทุนสํารอง ในการแกไขปญหาในอนาคตอีกหลายปซึ่งปจจุบันเรามีหนี้คงคางคือสราง

สํานักอาคารแตละปเราตองใชงบกลางในการชําหนี้ 1,379,894.13 บาท ดอกเบี้ย

เงินกูในแตละปชําระหนี้ใหประมาณ 496,379 บาท จึงนําเรียนใหทานประธานสภาและ

สมาชิกสภาทุกทานทราบเราสมควรไหมที่จะตองกูเงินในสภาวะที่วาเรายังรักษาการอยู

ตอนนี้  ในเมื่อเรามีเงินอยูแลวเราก็ไมสมควรจะสรางหนี้  ผูบริหารพอมีแนวทางอื่นไหม

ที่วาจะตองหาเงินเพื่อมาซื้อ 2 โครงการนี้ซึ่งมีประโยชนประชาชนไดรับผลประโยชน

โดยตรง  จึงนําเรยีนใหทานประธานสภาและสวนที่เกี่ยวของลองพิจารณากอนที่จะลงมติ

ขอบคุณครับ   
 

ประธานสภาเทศบาล  ทานประดษิฐ  บุญม ีไดแสดงความคดิเห็นพรอมทัง้ไดเสนอแนะตอสภาเพื่อพจิารณามี 

ทานอื่นจะอภิปรายหรอืแสดงความคดิเห็น เชิญคุณนกิร อุนเมอืงอนิทร  ครับ 

 

นายนิกร อุนเมอืงอนิทร  เรยีนทานประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายนกิร อุนเมอืงอนิทร  สมาชิกสภาเทศบาล 

   ตําบลแมวาง  ผมเห็นดวยกับทานประดษิฐ  บุญม ี ตามที่ทานผูบรหิารจะขอกูเงินผมวา 

ไมจําเปนเพราะเรามีเงินอยูแลวตั้ง13,786,149.13 บาท  เรานาจะใชเงินตัวนี้ที่จะ

นําไปใชไมใชเอาเงินในอนาคตอยางที่ทานประดิษฐ บุญมี วาไวจะเปนการสรางหนี้สิน

ใหกับเทศบาล  ถามี 2 โครงการ โครงการละหาแสนกวาบาท โครงการที่สอง กูเพื่อมา

ซื้อรถอกีเปนภาระใหกับเทศบาลเราอกีถาเอาไปใชหนี้ทัง้สองโครงการ  โครงสรางพื้นฐาน

ที่เราจะสรางใหกับประชาชนรับรองวาเงินไมเหลือ  10กวาปคาดอกเบี้ยปละ 3 % ถา 

5,100,000บาท ประมาณปละ 150,000บาท/ป  ตามที่ทานวาเงินไมสามารถใชเงิน

สะสมได  60% -  70 %  ของเงินสะสมใชยังเหลือประมาณอีกประมาณแปดลานกวา

บาทผมเห็นดวยกับทานประดษิฐ  บุญม ีครับขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณทานนกิร อุนเมืองอนิทร  มทีานอื่นจะแสดงความคดิเห็นอกีไหมครับ 

 เชิญคุณวรัิตน  คําประเสริฐ  ครับ 

 

นายวรัิตน  คําประเสรฐิ  เรยีนทานประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายวรัิตน  คําประเสรฐิ  สมาชิกสภาเทศบาล 

 ตําบลแมวาง  กระผมเห็นดวยกับสมาชิกสภาผูอภิปรายทัง้ 2 ทานครับ  ขอบคุณครับ  

  

ประธานสภาเทศบาล  มทีานอื่นจะแสดงความคดิเห็นอกีไหมครับ   เชิญผูบรหิารครับ 

 

 

 

 



      -8- 
 

นายกเทศมนตรฯี เรยีนทานประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายไกรลักษณ  พรีพุทธรางกูร  นายกเทศมนตร ี

ตําบลแมวาง  ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมวาง ที่ไดแสดงวสิัยทัศนและสอบถาม 

หลักการและเหตุผลในการใชเงิน จรงิๆแลวที่ทานไดพูดวาการบรหิารนั้น  ผลประโยชน

สูงสุดคอืประชาชนเงินทกุบาททุกสตางคที่เราจะใชนัน้เราจะตองใชหลักการและเหตุผลที่

ประมาณการและคํานวณใหถูกกฎหมายและถูกใจดวย  เฉพาะนัน้เงินทุกบาททุกสตางค

ที่เราใชเราจะตองศกึษาวาเงินกอนนี้เราจะใชเงินสะสมไหมหรอืวาเราจะตองกู  เฉพาะนัน้

โครงการที่ทานพูดถงึนั้นอยางที่ทานประดษิฐ  บุญม ี สมาชิกสภาทานก็เคยเปน

ทรัพยากรขององคกรของเทศบาลตําบลแมวางก็รูปญหาของเทศบาลตําบลแมวางวารถ

กระเชาไฟฟาอายุประมาณ 15 ป รถขยะประมาณ 13 ป  ซึ่งสภาพใชการไมไดแลวการ

ซอมบํารุงนัน้ใชเงินมากกวาที่เราจะตองซื้อรถคันใหม  ปญหาของประชาชนเดอืดรอนที่

เราจะตองดูแลดานสาธารณะ  การใชเงินนัน้นโยบายของผูบรหิารและความตองการของ

พี่นองประชาชนเปนหลัก  ประชาชนเดอืดรอนเรื่องรถขยะชํารุดเสยีหายใชการไดไมถงึ 

40% -50% เรื่องรถกระเชาเวลาตดิตัง้ไฟฟาทานประดษิฐ  บุญม ีก็เปนสวนหนึ่งที่รู

ปญหา ผูบริหารก็มอบนโยบายใหกับเจาหนาที่ทานปลัดไปศกึษาขอกฎหมายวาเงินเรามี

ไหม  ถามจีะทําอยางไรถาไมมจีะทําอยางไร  ที่จะถูกกฎหมายจะกูดหีรอืไมกูดหีรอืจะใช

ตรงไหนเราก็ศกึษาขอกฎหมายอยางถองแท  ถาเราใชเงินสะสมไดไหม  มันตดิปญหาถา

เราใชเงินสะสมมันตองเปนโครงการที่เรงดวนขนาดไหน  มคีวามจําเปนขนาดไหน ถาเรากู

จะดขีนาดไหน  อยางเชนตัวอยางที่ทานบอกวาเทศบาลไดสรางอาคารหลังนี้มา เมื่อกอน

ทุกคนก็บอกวาทําไมเทศบาลตําบลแมวาง ถึงไดสรางอาคารไดใหญโตมโหฬาร  หมดไป

ประมาณ 16 ลานกวาบาท วันนี้เราผอนไปแลวหลายปเกอืบจะหมดแลวเราก็จะมาทํา

โครงการตอเนื่องอกีเฉพาะนัน้สถานที่เราจะตองใชหนี้และดอกเบี้ยนัน้สวนราชการได

คํานวณประมาณถูกหลักของการใชจายเงิน เงินสะสมนัน้ถาเราจะใชไดไหม  ถามีความ

จําเปนมันจะตองใชในลักษณะที่วาเกดิภัยพบิัต ิ ขอกฎหมายบอกวาการจะใชเงินสะสมนัน้ 

ตองมคีวามเรงดวน  เชนเกดิภัยพบิัต ิ เราตองใชถาจะมาเอาเงินสะสมมาใชโดยเราไม

คาดการณขางหนา  ถาเกดิเหตุอะไรขึ้นมาเราจะไมมเีงินในคลัง  อยางในอดตีที่ผานมานัน้

ตอนที่ผมไดรับการเลอืกตั้งเขามามเีงินสะสมอยูแค สองแสนกวานะบาท ถาเราเกดิ

ปญหาดานสถานะการเงินการคลังเกดิเหตุภัยพบิัตมิคีวามจําเปนตองใชเงินเปน10ลาน

ทานจะเอาที่ไหนมาใชวันนี้เราไดวางแผนการใชจายเงินโดยอยางระมัดระวังไมใหเกดิผล

กระทบตอพี่นองประชาชน  เฉพาะนัน้ทานสบายใจไดวาในขอกฎหมายเจาหนาที่ฝาย

การเงินการคลัง ทานปลัดเทศบาล  ไดดูแลและตรวจสอบวาถาจะใชเงินสะสมจําเปน

ขนาดไหนและวเิคราะหวากูดขีนาดไหน  สรุปแลวที่เราทําเรื่องขอกูเงินจาก ก.ส.ท. เปน

การสรุปแลวในเชิงวชิาการในหลักของการเงินการคลังแลว  วธินีี้เปนวธิทีี่ดทีี่สุดคุมคา

ที่สุดที่เราสามารถทําใหเกดิประโยชนสูงสุดกับพี่นองประชาชนครับทานประธานสภา  เรา

คดิในหลักเศรษฐศาสตร  เศรษฐกจิทุกอยางแลววาเรากูเงิน ก.ส.ท. มาใชในการซื้อรถ

กระเชา  
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และรถขยะ เปนการหลักการและเหตุผลที่ดทีี่สุด  ทานอยากทราบขอมูลอะไรเพิ่มเตมิ

ทานสอบถามเราได เจาหนาที่เราไดเตรยีมเอกสารไวใหทานแลว  ถาเรากูเราจะผอน

เดอืนเทาไรผานกี่ปและหนี้เกาเทาไรเราจะผอนอยางไร  ถาเราไมสามารถกูไดโดย

หลักการและเหตุผล เราจะไมมสีทิธิ์กูวันนี้สถานการณการเงินการคลังเราดม่ัีนคงเราถงึ

จะกูได  ถาวันนัน้เราไมมสีถานการณทางการเงินการคลังที่ไมม่ันคงเหมือนกับทุกวันนี้ที่

ทานพูดวาเรามเีงินสะสมอยู 13 ลานกวาบาท ถาวันนัน้เราไมมเีงินเราจะสรางไดไหม

อาคารหลังนี้ถาเราไมมวีสิัยทัศนที่จะคดิสรางวางแผนใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ณ วันนี้เราจะสามารถยนือยูบนที่แหงนี้ไดหรอืไม ก็ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาทไีด

สอบถามและไดถามมาวากูเงินไดไหมหรอืไมกูไดไหม  ทางเจาหนาไดทําเอกสารช้ีแจงให

ทานโดยละเอยีดแลว  และไดศกึษาขอมูลเรยีบรอยแลวถงึไดขออนุมัตจิากสภาเพื่อขอกู

ขอเงินขอบคุณทานประธานสภา 

 

ประธานสภาเทศบาล   ผมขอถามเจาหนาที่เกี่ยวกับหนังสอืซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการใชจายเงินสะสมของ 

   องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนังสอืที่ มท 0808.4/ว3161  ลงวันที่  12  ตุลาคม   

   2553 ขอที่ 3 ขอใหชวยอธบิายขอความของคําวาการจายขาดเงินสะสมขององคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นนัน้สามารถที่จะจายขาดเงินสะสมที่จะสามารถซื้อรถในครัง้นี้ได

หรอืไมชวยอธบิายดวยครับ     

 

ผูอํานวยการกองคลัง  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ดฉิันนางสาวฐิตรัิตน  ทิพยรัตน  ตําแหนง ผูอํานวยการ 

กองคลัง ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบกิจายเงิน 

การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.

2547  ขอ  89  องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได  โดยไดรับอนุมัติ

จากสภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไข   

-ใหกระทําไดเฉพาะกจิการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่ง 

เกี่ยวกับดานการบรกิารชุมชนและสังคม  หรอืกจิการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นหรอืกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดอืดรอนของประชาชน  ทัง้นี้  

ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรอืตามที่กฎหมายกําหนด   

ทัง้นี้ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมยีอดเงินสะสมคงเหลอืเพยีงพอที่จะจายคาใชจาย 

ประจําและกรณฉีุกเฉนิที่มสีาธารณภัยเกดิขึ้น  โดยการใชจายเงินสะสมใหคํานึงถึงฐานะ 

การคลัง และเสถยีรภาพในระยะยาว  

   -ตามหนังสือที่ทานไดใหขยายความตามหนังสอืสั่งการ  ที่ มท0808.4/ว3161   

ลงวันที่  12  ตุลาคม  2553  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการใชจายเงินสะสมของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ป พ.ศ.2553  เปนกจิการที่เกี่ยวของกับการบรหิารชุมชน 
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และสังคมของประชาชนในพื้นที่ หรอืกจิการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดอืดรอนของ

ประชาชน  หรือเปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิน่ซึ่งหากเปน

โครงการเพื่อการลงทุน  เชน คากอสรางอาคาร หรือซื้อที่ดนิ หรอืโครงการที่ใชวงเงิน

งบประมาณที่มมูีลคาสูง ใหพจิารณาดําเนนิการ ดังนี้ 

1.จัดทําเปนงบประมาณรายจายประจําป หรอืงบประมาณรายจายเพิ่มเตมิ หรอืโอน

งบประมาณรายจายมาตัง้จายกอนเปนลําดับแรก 

2.กรณทีี่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตัง้งบประมาณ  หรอืโอนงบประมาณรายจายมา

ตัง้จายไวแลวแตงบประมาณมไีมเพยีงพอก็อาจใชจายจากเงินสะสมสมทบเพื่อการนัน้ได  

หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นพจิารณาเห็นวาเปนโครงการที่มคีวามจําเปนเรงดวนใน

การบําบัดความเดือดรอนของประชาชนหรอืการบรกิารชุมชนและสังคมของประชาชนใน

พื้นที่  และไมอาจรอจัดทําเปนงบประมาณรายจายประจําปในปตอไปไดมอีาจใชจายจาก

เงินสะสมได   โดยจะตองเปนโครงการที่อยูในแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

และองคกรปกครองสวนทองถิ่น มเีงินสะสมคงเหลอืเพียงพอในการบรหิารงานเพื่อมใิห

เกดิผลกระทบกับฐานะการคลังในระยะยาว 

3.กรณเีปนโครงการประเภทที่ดนิและสิ่งกอสราง  ที่ไมอาจแยกการจัดซื้อจัดจางเปน

สวนๆ และมรีายไดไมเพยีงพอที่จะดําเนินการในปงบประมาณเดยีวใหตัง้งบประมาณ

รายจายในปปจจุบันและปถัดไป  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิกีาร

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2541   และที่แกไขเพิ่มเตมิถงึ  

(ฉบับที3่)  พ.ศ.2543  และหนังสือสั่งการ ที่ มท 0023.3/ว28037  ลงวันที่ 21  

สงิหาคม  2557 ปลาสุด ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการใชจายเงินสะสมขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557  จังหวัดเชียงใหมไดรับแจงจากกระทรวงมหาดไทยวา  

ปจจุบันมอีงคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนมากใชจายเงินสะสมและทุนสํารองเงินสะสม

ไมเปนไปตามเจตนารมณของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการับเงิน  การเบกิ

จายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2557  และที่แกไขเพิ่มเตมิ  เทานัน้  มไิดถอืปฏบิัตติามหนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว3161 ลงวันที่  12  ตุลาคม 2553  และ

หนังสอืกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2150  ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556  

การจายขาดเงินสะสมเปนคาครุภัณฑ  คาที่ดนิและสิ่งกอสรางที่มใิชเรื่องเรงดวน ให

พจิารณาจัดทําเปนงบประมาณรายจายประจําป หรอืงบประมาณรายจายเพิ่มเตมิ  หรอื

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณกอนดังนัน้  เพื่อใหการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเปนไปดวยความเรยีบรอยถูกตอง เกดิประโยชนสูงสุดและเปนการรักษาไวซึ่ง

วนิัยทางการเงินและการคลัง  จึงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถอืปฏบิัตติามระเบียบฯ

และหนังสอืกระทรวงมหาดไทยทัง้สองฉบับดังกลาวโดยเครงครัด ใหนติกิรไดขยายความ

ดานระเบยีบการเบกิจายเงินใหทานสมาชิกไดเขาใจคะ  ขอบคุณคะ 
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ประธานสภาเทศบาล   เชิญนติกิรครับ 

 

นิตกิร   เรยีนทานประธานสภาที่เคารพ  ดฉิันนางสาววไิลพร   ไชยวุฒ ิ ตําแหนง นติกิร 

 กลาวโดยสรุปอปท.จะจายเงินสะสมไดโดยไดรับอนุมัติจากสภาเทศบาลโดยตองอยู

ภายใตเงื่อนไขโดยสรุปคอื 

1.ตองอยูในแผนพัฒนา 

2.เปนกจิการที่อยูในอํานาจหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรอื 

   2.1เกี่ยวกับดานบรกิารชุมชนและสังคมหรอื 

   2.2กจิการที่เพิ่มพูนรายไดหรอื 

   2.3กจิการเพื่อบําบัดความเดอืดรอนของประชาชน 

หนังสือ 3 ฉบับที่ผูอํานวยการกองคลังไดกลาวไวคือ หนังสือทั้ง 3 ฉบับเปนแนวทาง

ปฏิบัติที่กําหนดเกี่ยวกับการจายขาดเงินสะสมกรณีไมเรงดวนโดย ตามหนังสือสั่งการที่ 

มท 0808.0/ว2140 ลงวันที่  27  พฤษภาคม 2556 และหนังสือสั่งการที่ มท 

0023.3/ว28037  ลงวันที่ 21 สงิหาคม 2557  กําชับใหอปท.ถือปฏิบัติตามหนังสือ

สั่งที่ มท 0808.4/ว3161  ลงวันที่ 12  ตุลาคม  2553  ซึ่งกําหนดขัน้ตอนไววา 

   ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป พ.ศ. 

   2553  เปนกจิการที่เกี่ยวของกับการบรหิารชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่ หรอื 

   กจิการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดอืดรอนของประชาชน  หรอืเปนการเพิ่มพูนรายไดของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งหากเปนโครงการเพื่อการลงทุน  เชน คากอสรางอาคาร 

หรอืซื้อที่ดนิ หรือโครงการที่ใชวงเงินงบประมาณที่มีมูลคาสูง ใหพิจารณาดําเนนิการ 

ดังนี้ 

1.จัดทําเปนงบประมาณรายจายประจําป หรอืงบประมาณรายจายเพิ่มเตมิ หรอืโอน

งบประมาณรายจายมาตัง้จายกอนเปนลําดับแรก 

2.กรณทีี่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตัง้งบประมาณ  หรอืโอนงบประมาณรายจายมา

ตัง้จายไวแลวแตงบประมาณมไีมเพยีงพอก็อาจใชจายจากเงินสะสมสมทบเพื่อการนัน้ได  

หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นพจิารณาเห็นวาเปนโครงการที่มคีวามจําเปนเรงดวนใน

การบําบัดความเดือดรอนของประชาชนหรอืการบรกิารชุมชนและสังคมของประชาชนใน

พื้นที่  และไมอาจรอจัดทําเปนงบประมาณรายจายประจําปในปตอไปไดมอีาจใชจายจาก

เงินสะสมได   โดยจะตองเปนโครงการที่อยูในแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

และองคกรปกครองสวนทองถิ่น มเีงินสะสมคงเหลอืเพียงพอในการบรหิารงานเพื่อมใิห

เกดิผลกระทบกับฐานะการคลังในระยะยาว 

3.กรณเีปนโครงการประเภทที่ดนิและสิ่งกอสราง  ที่ไมอาจแยกการจัดซื้อจัดจางเปน

สวนๆ และมรีายไดไมเพยีงพอที่จะดําเนินการในปงบประมาณเดยีวใหตัง้งบประมาณ 
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รายจายในปปจจุบันและปถัดไป  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิกีาร

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2541   และที่แกไขเพิ่มเตมิถงึ  

(ฉบับที3่)  พ.ศ.2543    

ทัง้นี้ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมยีอดเงินสะสมคงเหลอืเพยีงพอที่จะจายคาใชจาย 

ประจําและกรณฉีุกเฉนิที่มสีาธารณภัยเกดิขึ้น  โดยการใชจายเงินสะสมใหคํานึงถึงฐานะ 

การคลัง และเสถยีรภาพในระยะยาว 

 

ประธานสภาเทศบาล  จะตดิปญหาตรงที่วาจําเปนเรงดวน  มสีมาชิกทานอื่นจะแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิอีก 

   ไหมครับ  เชิญคุณธนวัฒน  สุรนิตะ  ครับ 

 

นายธนวัฒน  สุรนิตะ  เรยีนทานประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายธนวัฒน  สุรนิตะ  สมาชิกสภาเทศบาล 

ตําบลแมวาง  จากกรณทีี่ทานผูบริหารขอเสนอญัตตขิอความเห็นชอบการกูเงิน เปน

โครงการที่ดคีรับเพื่อบรรเทาความเดอืดรอนของชาวบาน จากการที่เราไดอภิปรายจาก

สมาชิกสภาเทศบาลแลวก็ทานผูบริหารก็มเีหตุผลทัง้หมด  เจาหนาที่ก็ไดอธบิายแตใจ

จรงิๆผม ผมอยากขอขอมูลเพิ่มเตมิวาปรมิาณงานของรถขยะ  และรถกระเชา  มีปรมิาณ

งานเทาไร  มันจะเหมาะสมและคุมคาหรอืไม  ผมขอขอมูลเพิ่มเตมิเพื่อที่จะมา

ประกอบการพจิารณาในการประชุมสภาสมัยตอไป 

 

ประธานสภาเทศบาล  เจาหนาที่พอจะมขีอมูลไหมครับ ที่สมาชิกไดสอบถาม 

 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ  เรยีนทานประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายถาวร  จองสางปน  ตําแหนง  

   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ปรมิาณขยะเทศบาลตําบลแมวาง  ปจจุบัน 

   ม ี2.5 ตันตอวัน  เนื่องจากมนีักทองเที่ยวและสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้นปรมิาณขยะ 

   เลยเพิ่มมากขึ้นเปนเงาตามตัว รถขยะมอีายุการใชงานมานานแลวถงึ 13 ป ทําใหรถขยะ 

   เสยีบอยๆตองซอมบอยครัง้โดยปกตริถขยะจะมอีายุการใชงานอยูที่ประมาณ 5-6 ป ก็ 

ตองเปลี่ยนใหมเนื่องจากขยะมีน้ําชะซึ่งมฤีทธิ์เปนกรด(เค็ม)ทําใหไปกัดกรอนตัวถังขยะทํา

ใหผุเร็วกวาอายุการใชงานมากกวารถทั่วไป ทําใหตัวถังและถังพักน้ําขยะร่ัว  จากเหล็กที่

ผุกรอนทําใหร่ัวซมึน้ําขยะตกเรี่ยราดตามถนนในหมูบานทําใหสงกลิ่นเหม็น  ชาวบาน

เดอืดรอนจากน้ําชะขยะตกเรี่ยราดบนถนน  จากการเก็บขยะทุก 2 วันตองนําขยะไปทิ้งที่

ลานเทขยะบานทาวังพราวครับ 

 

ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณเจาหนาที ่ที่ไดใหขอมูลรายละเอยีดเพิ่มเติมแกสภาเราไดพจิารณามทีานอื่นที่จะ 

   แสดงความคดิเห็นอกีไหมครับ 
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นายธนวัฒน  สุรนิตะ  เรยีนทานประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายธนวัฒน  สุรนิตะ  สมาชิกสภาเทศบาล 

ตําบลแมวาง ผมขอรายละเอยีดเปนเอกสาร เพราะการพจิารณาทุกอยางเราตอง 

พจิารณาตามเอกสาร  ขัน้ตอนการประชุมสภาบางครัง้มันยังไมสอดคลองกัน อยางไร 

แลวขอขอมูลเปนเอกสารนะครับ  เพื่อที่พจิารณาในสมัยประชุมตอไป 

 

ประธานสภาเทศบาล  มทีานอื่นจะแสดงความคดิเห็นอกีไหมครับ   (ไมมี)  ผมจะขอมตจิาก ที่ประชุมวาสมาชิก 

ทานใด ขอรับความเห็นชอบการกูเงินกองทุนสงเสรมิกจิการเทศบาล (ก.ส.ท)   โปรดยก

มอืขึ้น 

 

มตท่ีิประชุม  เห็นชอบ   5   เสยีง  

   ไมเห็นชอบ 5  เสยีง 

 

ประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  แกไข

เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554   ขอ 86  การลงมติใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ  

เวนแตมกีฎหมายบัญญัตเิปนอยางอื่นในกรณทีี่มคีะแนนเสยีงเทากันไมวาจะเปนออกเสียง

ลงคะแนนเปดเผย  หรอืออกเสียงลงคะแนนลับ  ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก

เสียงหนึ่งโดยเปดเผยเปนเสียงช้ีขาด  และประธานที่ประชุมจะใหเหตุผลดวยหรือไมก็ได  

ดังนั้นเพื่อความรอบคอบในการวินิจฉัยช้ีขาดเสียงของประธานสภาวาจะเห็นชอบการกู

เงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท) เพื่อซื้อรถยนตกระบะบรรทุกเททาย  ติดตั้ง

เครนไฮดรอลิคพรอมกระเขาซอมไฟฟา   หรือซื้อรถขยะอัดทายหรือไม ผมขอเอกสารที่

ตีความคําวา  จําเปน  เรงดวน  เปนลายลักษณอักษรเสนอใหสภาเพื่อพิจารณาในครั้ง

ตอไป  ครับ 

 

5.3  ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และ สิ่งกอสราง 

ที่ทําใหลักษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตัง้จายเปนรายการใหม 

 

ประธานสภาเทศบาล เรยีนเชิญผูบรหิารครับ 

 

นายกเทศมนตรฯี เรยีนทานประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายไกรลักษณ  พรีพุทธรางกูร  นายกเทศมนตร ี

ตําบลแมวาง  ตามที่สภาเทศบาลตําบลแมวาง  ไดมีมติใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 และผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ  ตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9  และนายกเทศมนตรีตําบลแมวาง  ไดลงนามประกาศใช

งบประมาณไปแลวนัน้  บัดนี้เทศบาลตําบลแมวาง มคีวามจําเปนตองขออนุมัตโิอน 
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งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และ สิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือ โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม    อาศัยความตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยวธิงีบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๒๗ “การโอนงบประมาณรายจาย ในหมวด

คาครุภัณฑที่ดิน และ สิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ โอนไป

ตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ” เทศบาลตําบลแมวาง จึง

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และ สิ่งกอสราง ที่ทําให

ลักษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอื โอนไปตัง้จายเปนรายการใหม  ดังนี้ 

แผนงานงาน บริหารทั่วไป  งาน บริหารงานคลัง หมวดคาครุภัณฑ     ประเภท ครุภัณฑ

คอมพวิเตอร  หนา 61  ดังนี้ 

โอนลด 

กองคลัง 

กองคลัง แผนงาน บริหารงานทั่วไป  งาน บริหารงานคลัง  หมวด คาครุภัณฑ ประเภท 

คอมพวิเตอร  (จัดซื้อเครื่องพมิพชนดิเลเซอร ชนดิ LED ส ีแบบ Network )  จํ า น ว น  1 

เครื่อง  เปนเงิน  16,000.-บาท 

   ตั้งจายเปนรายการใหม 

   1.กองคลัง  แผนงาน บรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารงานคลัง หมวด คาครุภัณฑ ประเภท  

   ครุภัณฑคอมพวิเตอร (เครื่องพมิพชนดิเลเซอร / ชนดิ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) ราคา 

   เครื่องละ 3,700.-บาท จํานวน 2 เครื่อง เปนเงิน 7,400 บาท 

2.กองคลัง แผนงาน บรหิารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง หมวด คาครุภัณฑ   

ประเภท  ครุภัณฑคอมพวิเตอร (เครื่องพมิพชนดิเลเซอร / ชนดิ LED ขาวดํา (30 หนา/

นาท)ี ราคาเครื่องละ 7,300.-บาท จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 7,300บาท 

   โอนเพิ่ม 

1.กองคลัง แผนงาน บรหิารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง หมวด คาใชสอย 

ประเภท  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น 

(คาใชจายเดนิทางไปราชการ) เปนเงิน 1,300.-บาท  งบประมาณรวมท้ังสิ้น   

16,000.- บาท  จึงเรยีนเพื่อโปรดใหสภาเทศบาลตําบลแมวาง พจิารณาตอไป 

 

ประธานสภาเทศบาล  ตามที่ผูบรหิารไดเสนอญัตต ิ พรอมทัง้ช้ีแจงรายละเอยีดเกี่ยวกับญัตต ิขออนุมัตโิอน 

งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และ สิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหสมาชิกสภาเทศบาลไดพิจารณา

เกี่ยวกับญัตตินี้  (ไมมี)  ผมจะขอมติจากที่ประชุมวาสมาชิกทานใดเห็นชอบในการอนุมัติ

โอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และ สิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ 

ปรมิาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตัง้จายเปนรายการใหม  โปรดยกมอืขึ้น 
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มตท่ีิประชุม  เห็นชอบ   11   เสยีง 

 

ระเบยีบวาระท่ี 6 เรื่องอื่น ๆ  

 

ประธานสภาเทศบาล  มสีมาชิกสภาทานใดมคีวามประสงคจะสอบถามเกี่ยวกับการทํางานของผูบริหารขอเรียน 

เชิญครับ   เชิญคุณประดษิฐ  บุญม ี 

 

นายประดษิฐ  บุญม ี   เรยีนทานประธานสภาที่เคารพกระผมนายประดษิฐ บุญม ี  สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 

    แมวาง  ตามโครงการป พ.ศ. 2558 ที่สภาไดอนุมัตงิบประมาณในการกอสรางถนน 

คอนกรตีเสรมิเหล็ก  ที่ผานมาผมไดลงพื้นที่พบประชาชนบานกิ่วแลปาเปาเรามโีครงการ

งานถนน คสล. ซอย 2 บานกิ่วแลปาเปาพึ่งทําเสร็จไปประมาณ 3 – 4 เดอืนที่ผานมา 

การใชงานก็ยังไมนานถนนเกดิมปีญหามคีวามชํารุดที่ผมไปตรวจสอบ คอืชวงที่ 1 ซอย 2 

บรเิวณศูนย อสม.บานกิ่วแลปาเปา ประชาชนเดอืดรอนถนนชํารุดเปนทรายผิวถนนรอน

ออกมาเปนเม็ดทราย  เวลารถวิ่งผานเปนฝุนฟุงตลอดสาย ผมอยากเรยีนถามทาน

ประธานสภาวาเกดิจากสาเหตุอะไร  ซึ่งโครงการนี้เราก็ใชงบประมาณมากพอสมควรนะ

ครับ  แตประสทิธภิาพในการกอสรางไมไดมาตรฐาน  ไมทราบวาไดทําสัญญาใหรัดกุม

กับผูรับเหมาหรอืไมในเมื่อเกดิลักษณะแบบนี้ความรับผิดชอบในการชํารุดขอบกพรองของ

โครงการผูรับเหมาตองรับผิดชอบ  ผมไมอยากใหเปนภาระของเทศบาลที่จะตองนํา

บุคลากรไปทําการซอมแซมในสวนนี้นะครับ ผมอยากใหโครงการทุกโครงการไดงานที่มี

ประสทิธภิาพไมอยากใหบุคลากรของเราที่จะตองไปดําเนนิการแกไข  อยากใหงานทุก

งานจบที่ผูรับเหมาจึงนําเรยีนทานประธานสภา  สาเหตุที่แทจรงิเกดิจากอะไร  เกี่ยวกับ

การใชวัสดุไมถูกตองมาตรฐานหรอืไม  ที่ผานมาถนนทุกเสนที่เปนโครง ค.ส.ล. กระผมได

ไปดูอยูในขัน้มาตรฐานแตมเีพยีงเสนนี้ที่ผิดปกตจึิงนําเรียนมาถามทานประธานสภาวาเกดิ

จากอะไร  เพราะอะไรถงึเปนแบบนี้  เนื่องจากประชาชนในหมูบานกิ่วแลปาเปาเขา

เดอืดรอน ถนนสรางยังไมถงึปชํารุดแลว  เวลารถวิ่งเปนฝุนตลบทัง้เสนครับ ขอบคุณครับ

ทานประธาน 

 

ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณประดษิฐ  ครับทางผูอํานวยการกองชางชวยตอบขอซักถามของทานสมาชิกดวย 

   ครับ 

 

ผูอํานวยกองชาง   เรยีนทานประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายชูชีพ  ศริิ  ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง 

        งานถนน คสล. ซอย 2 บานกิ่วแลปาเปา หมูที่ 3  ตําบลบานกาด  อําเภอแมวาง จังหวัด 

         เชียงใหม  
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สาเหตุ  

   1.เกดิจากคนงานกอสรางนอย เทคอนกรตีจํานวนมากเกนิไปทําใหคอนกรตีเซ็ทตัวเร็ว 

   2.ชวงหนางานเทถนนเติมน้ําลงไปผสมทับหนาเพื่อใหคอนกรตีเหลวออนตัวเพื่อใหทํางาน 

   งายขึ้นเนื่องจากคอนกรตีแข็งตัวเร็ว 

   3.ทําใหเมื่อน้ําผสมคอนกรีตมากเกนิไปหนาคอนกรตีจึงเหลวเปนสาเหตุของการหลุดรอน 

   และเปนขุยผง 

   วธิแีกไข 

   1.ทําความสะอาดผิวถนนลางกวาดฝุนออกใหแหงหมาดๆ 

   2.ทําการฉาบปูนผิวหนาถนนที่เกดิการหลุดกรอน ดวยปูน skin cote หรอืปูน C.T.L. ซึ่งจะ 

ไปเปนตัวยดึเกาะผิวหนาถนนคอนกรตีลดการหลุดกรอนเปนฝุน  เปนปูนชนดิพเิศษที่ใชใน 

การซอมแซมถนนโดยเฉพาะ 

 

ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณทานผูอํานวยการกองชางครับที่ใหความกระจางใหกับสมาชิกสภาเราทราบ ม ี

ทานอื่นจะซักถามอกีไหมครับ เชิญคุณประดษิฐ  บุญม ี 

 

นายประดษิฐ  บุญม ี   เรยีนทานประธานสภาที่เคารพกระผมนายประดษิฐ บุญม ี  สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 

    แมวาง  ผมจะถามในประเด็นสุดทายคอืเกี่ยวกับการติดตัง้กลอง CCTV เห็นชางมา 

   ดําเนนิการงานแลวไมทราบวาเสร็จหรอืยังครับมกีารทดสอบใชหรอืไมจุดที่ตดิตัง้ 

เหมาะสมหรือไม ตรวจสอบภาพหรือไม ขอนําเรยีนมาเพยีงเทานี้ครับ  ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณประดษิฐ  ครับที่สอบถามเกี่ยวกับการตดิตัง้กลอง CCTV  มใึครจะช้ีแจงไหม 

   ครับ  เชิญครับ 

 

หัวหนาสํานักปลัด  เรยีนทานประธานสภาที่เคารพ  กระผมวาที่รอยตรวีุธิชัย  คําพบิูลย  ตําแหนง หัวหนาสํานัก 

   ปลัดเทศบาล  1.การตรวจรับกลอง CCTV  เปนที่เรยีบรอยแลว 

   2.จุดตดิตั้งกลอง 10 จุด คือ สะพานลําเหมอืงกลาง , ตลาดเย็น ,สี่แยกโรงพยาบาล 

   สงเสรมิสุขภาพตําบลบานดอนเปา, ตลาดเชา ,เทศบาลตําบลแมวาง , บรเิวณหกแยก,  

บรเิวณสามแยกหนาเทศบาล,บรเิวณช้ันลางเทศบาล,อาคารโรจจอดรถ 

   3.ไดมคีําแนะนําเรื่องมุมกลองจากสถานตีํารวจภูธรแมวาง กรณีมกีารขโมย 

รถจักยานยนต หายบรเิวณหนาตลาดนัดวันจันทร 

 

ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณครับทานหัวหนาสํานักปลัด  มสีมาชิกสภาทานใดมคีวามประสงคจะสอบถาม 

   เกี่ยวกับการทํางานของผูบริหารขอเรยีนเชิญครับ (ไมมี)  เมื่อไมมขีอขอบคุณสมาชิกทุก 

   ทานที่เขารวมประชุมโดยพรอมเพรยีงกัน   ผมขอปดการประชุม ครับ 
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ปดประชุม  เวลา  10.10  น. 

 

 

 

(ลงช่ือ)    ผูจดบันทกึรายงานการประชุม 

                  (นางพรรณ ี   ผัดด)ี 

                       เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 5 

     

 

 

(ลงช่ือ)    ผูตรวจรายงานการประชุม 

              (นายธนวัฒน   สุรินตะ) 

     เลขานุการสภาเทศบาล 

        

 

 

    (ลงช่ือ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

              (นายประดษิฐ    บุญม)ี 

 

     

 

 

    (ลงช่ือ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

             (นายนกิร  อุนเมอืงอินท) 




