รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมวาง
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. ๒๕๕8
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ๒๕๕8 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลแมวาง
--------------------------------------ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ผูมาประชุม
ชื่อ - สกุล
นายสงา กันธิยะ
นายสมบัติ ก่ําผัน
นายธนวัฒน สุรินตะ
นายนิกร อุนเมืองอินท
นายนพดล สุวรรณ
นายประดิษฐ บุญมี
นายวิรัตน คําประเสริฐ
นายศร จันทรตา
นายศรีพันธ หลวงเปก
นางสมศรี บุญมา
นายอํานวย เตจา

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
11
12
13
14
15

ผูเขารวมประชุม
นายไกรลักษณ พีรพุทธรางกูร
นายทองคํา พรหมเย็น
นางสายฝน สินธุมัด
นายจํารูญ พลอยแดง
นายศรีมา ทิพยสุวรรณดี
นายไพโรจน นันโท
นางอุไรลักษณ เรือนสิงห
นายชูชีพ ศิริ
นายถาวร จองสางปน
นางสาวฐิติรัตน ทิพยรัตน
วาที่รอยตรีวุธิชัย คําพิบูลย
นางณัชชา จันทรเพ็ญ
นายพิศาล แสงรัตน
น.ส.อภิญญา จันทรเพ็ญ
นางพรรณี ผัดดี

ตําแหนง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
สงา กันธิยะ
สมบัติ ก่ําผัน
ธนวัฒน สุรินตะ
นิกร อุนเมืองอินท
นพดล สุวรรณ
ประดิษฐ บุญมี
วิรัตน คําประเสริฐ
ศร จันทรตา
ศรีพันธ หลวงเปก
สมศรี บุญมา
อํานวย เตจา

นายกเทศมนตรีตําบลแมวาง
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกฯ
ที่ปรึกษานายกฯ
ปลัดเทศบาลตําบลแมวาง
รองปลัดเทศบาลตําบลแมวาง
ผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
ผูอํานวยการกองคลัง
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
หัวหนาฝายอํานวยการ
หัวหนาฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ไกรลักษณ พีรพุทธรางกูร
ทองคํา พรหมเย็น
สายฝน สินธุมัด
จํารูญ พลอยแดง
ศรีมา ทิพยสุวรรณดี
ไพโรจน นันโท
อุไรลักษณ เรือนสิงห
ชูชีพ ศิริ
ถาวร จองสางปน
ฐิติรัตน ทิพยรัตน
วุธิชัย คําพิบูลย
ณัชชา จันทรเพ็ญ
พิศาล แสงรัตน
อภิญญา จันทรเพ็ญ
พรรณี ผัดดี

หมายเหตุ

-๑เริ่มประชุมเวลา ๐9.๐๐ น.
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลแมวาง รองประธานสภาเทศบาลตําบลแมวาง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมวาง ทานนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลแมวาง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ,
ทานรองปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการเทศบาลตําบลแมวางทุกทาน บัดนี้
สมาชิกสภาเทศบาล ไดมาครบองคประชุมแลว เรียนเชิญทานประธานสภาดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ตอไป ประกาศสภาเทศบาลตําบลแมวาง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕8
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลตํ า บลแม ว าง สมั ย สามั ญ สมั ย แรก เมื่ อ วั น ที่ 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 ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕8 มีกําหนด ๓๐ วัน
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕8 นายสงา กันธิยะ ประธานสภาเทศบาลตําบลแมวาง

ประธานสภาเทศบาล สวัสดีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมวางทุกทาน พรอมทั้งผูบริหารเทศบาลตําบลแมวาง
ปลั ด เทศบาล และพนั ก งานเทศบาลทุ ก ท า นวั น นี้ เ ป น การประชุ ม สภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป ๒๕๕8 ตอไปจะเขาสูระเบียบวาระการ
ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
-แจงใหสมาชิกสภาที่เขารับการอบรมโครงการ บทบาทอํานาจหนาที่ในการประชุมสภา
ทองถิ่นของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการปกครองสวนทองถิ่น ระหวางวันที่ 25 –
27 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา นัดเจอกัน ณ เทศบาลตําบลแมวาง
เวลา 07.30 น.
-เชิญสมาชิกสภาทุกทานรวมงานการจัดกิจกรรมสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป พ.ศ.
2558 และรวมงานแสดงความยินดีกับผูอํานวยการกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองแมโจ
ในวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 17.00 น. เปนตนไป ณ โรงจอดรถเทศบาล
สําหรับของขวัญที่นํามาแลก ขอความกรุณาใหมีราคาไมต่ํากวา 500 บาท

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา

-2ประธานสภาเทศบาล ในวาระการนี้เปนการรับรองการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่
2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 กันยายน ๒๕๕8 เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภา
เทศบาลตําบลแมวาง ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมวาง ไดตรวจดูรายงานการ
ประชุมวามีเนื้อหาหรือขอความใดบางที่ไมเปนไปตามการประชุม (ไมม)ี เมื่อไมมีถือวา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมวาง ไดรับรองในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล
แมวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 กันยายน ๒๕๕8 เวลา
๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลแมวาง
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทูถาม
ประธานสภาเทศบาล วันนี้มีกระทูถ าม เชิญผูเสนอกระทูถาม คุณธนวัฒน
นายธนวัฒน สุรินตะ เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายธนวัฒน สุรินตะ สมาชิกสภาเทศบาล
ขอสอบถามความคืบหนา การคืนเงินกรณีสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ภาค 8 ใหคืนเงิน
ใหเทศบาลตําบลแมวาง จาการสอบถามเมื่อประชุมสภาเทศบาลตําบลแมวาง สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2557 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557
ประธานสภาเทศบาล เชิญผูบริหารตอบกระทูถามครับ
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายไกรลักษณ พีรพุทธรางกูร นายกเทศมนตรี
ตําบลแมวาง เรื่องเปนเรื่องขั้นตอนการพิจารณาของศาลฎีกาสูงสุด

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว
(ไมมี)
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม
5.๑ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและรายงานการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8

ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญผูบริหารครับ
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายไกรลักษณ พีรพุทธรางกูร นายกเทศมนตรี
ตําบลแมวาง การดําเนินงานของเทศบาลตําบลแมวาง ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
สามารถรายงานผลไดใน ๒ สวนไดแก ๑) การติดตามและประเมินผลการดําเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร ๒) การประเมินผลความพึงพอใจตอการดําเนินงาน ซึ่งสามารถสรุปผล
ในแตละสวนไดดังนี้ ๑.การติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผน

-3ยุทธศาสตร เทศบาลตําบลแมวาง ไดปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา ด ว ยการจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ.
2548 ขอ 30 (5) ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลตําบลแมวาง ไดมีการ
ดําเนินงานครบทุกประเด็นของการประเมินเกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและการ
จัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น ในสวนของผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและโครงการ
ที่กําหนดไวใ นแผนพัฒนาสามปส ามารถดํ าเนินงานได 78 โครงการ คิด เปนรอ ยละ
33.47 หากรวมโครงการที่มาจากงบอื่นอีก 28 โครงการสามารถดําเนินงานได 106
โครงการ คิด เปน รอ ยละ 45.49 จากจํ านวนทั้งหมด 233 โครงการ โดยไดมีก าร
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.การประเมินผลความพึงพอใจตอการดําเนินงาน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2558 เทศบาลตําบลแมวางไดทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดําเนินงานในภาพรวม โดยหนวยวัดมีคาเปนรอยละ และความพึงพอใจของประชาชนตอ
ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร มีหนวยวัดเปนคาคะแนนเฉลี่ย จากประชาชนกลุม
ตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น ๘๐ คน จําแนกเปนเพศหญิง จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ
43.75 เพศชาย จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 56.25 มีอายุต่ํากวา ๒๐ ป จํานวน
1 คน คิดเปนรอยละ 1.20 ชวงอายุ 20-30 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 6.20
ชวงอายุ 31-40 ป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 18.70 ชวงอายุ 41-50 ป
จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 25.00 ชวงอายุ 51-60 ป จํานวน 25 คน คิดเปน
รอยละ 31.70 อายุมากกวา 60 ปขึ้นไป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 17.20 ซึ่งมี
การศึกษาในระดับประถมศึกษาจํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 56.25 ระดับ
มัธยมศึกษา จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 31.25 ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.75 ระดับปริญญาตรี จํานวน 7 คิดเปนรอยละ
8.75 ระดับปริญญาโท จํานวน - คน คิดเปนรอยละ 0.00 และมีอาชีพเกษตรกร
จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 38.75 อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 15 คน
คิดเปนรอยละ 18.75 อาชีพรับจาง 24 คน คิดเปนรอยละ 30.00 เอกชน/
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.75 รับราชการ 3 คน คิดเปนรอยละ
3.75 และนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.75 จากการสํารวจ
พบวาความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานในภาพรวมในระดับพอใจมาก มี
คาเปนรอยละ 31.87 ระดับพอใจ มีคาเปนรอยละ 48.59 ระดับพอใจนอย มีคาเปน
รอยละ 19.53 ซึ่งสัดสวนของประชาชนที่พอใจและพอใจมาก มีคารวมกันเปน
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ของเทศบาลตําบลแมวาง ในภาพรวมไดบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร
พบวา ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน มีคาคะแนนเฉลี่ยรวม 6.78 ยุทธศาสตร
ที่ ๒ ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีคาคะแนนเฉลี่ยรวม 6.87 ยุทธศาสตรที่
๓ ดานการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีคาคะแนนเฉลี่ยรวม 6.55
ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางเสริมความเขมแข็งและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มีคา
คะแนนเฉลี่ยรวม 6.51 ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานความมั่นคง การเมือง การปกครอง การ
บริ ห ารจั ด การและการมี ส ว นร ว มของประชาชน มี ค า คะแนนเฉลี่ ย รวม 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
คะแนนเฉลี่ ย ความพึ ง พอใจของประชาชนต อ ผลการดํ า เนิ น งานในแต ล ะ
ยุ ทธศาสตร อ ยูระหว าง 6.04 – 6.87 แสดงใหเ ห็ นว าในรอบปง บประมาณ พ.ศ.
2558 การดํ าเนินงานของเทศบาลตําบลแมวางในภาพรวมแตละยุทธศาสตรประสบ
ความสําเร็จอยูในระดับปานกลาง
ประธานสภาเทศบาล ครั บ ทางผูบ ริ หารก็ ไ ดแ จง ใหที่ ป ระชุ ม เรื่ อ ง รายงานการติด ตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนาและรายงานการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 มีสมาชิกทานใด
จะแสดงความคิดเห็นบางครับ (ไมมี) ครับ เมื่อไมมีก็เปนอันวาคณะผูบริหารไดแจงใหที่
ประชุมไดรับทราบแลวนะครับ
5.2 ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบการกูเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท)
ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญผูบริหารครับ
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายไกรลักษณ พีรพุทธรางกูร นายกเทศมนตรี
ตําบลแมวาง
ขอเสนอญัตติ เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลแมวาง
อนุมัติใหเทศบาลตําบลแมวาง
ขอกูเงินกองทุนกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.
ส.ท.) เพื่อนําเงินไปใชจายในการบริหารงานตามอํานาจหนาที่ จํานวน 2 โครงการ เปน
เงิน 5,100,000 บาท ( หาลานหนึ่งแสนบาทถวน)
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ตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล 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 ” และการกูเ งิน ตาม (6) เทศบาลจะกระทํ าไดตอเมื่อ ไดรับอนุ ญาตจากสภา
เทศบาลและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแลว นอกจากนี้จะตอง
ดําเนินการตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว4715 ลงวันที่
23 พฤศจิกายน 2554 เรื่องหลักเกณฑในการพิจารณาการขอกูเงินขององคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาลเมืองและเมืองพัทยา ซึ่งในการขอกูเ งินจะตองผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการระดับจังหวัดกอน โดยมีผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวา
ราชการจังหวัดเชียงใหม ที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน ฯลฯ
เหตุผล
เนื่องจากปจจุบัน รายรับของเทศบาลไมเพียงพอสําหรับใชบริหารงานรายจายเพื่อการ
ลงทุน จึงจําเปนตองขอกูเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อใชจายในการ
บริ ห ารงานให เ ป น ไปตามอํ า นาจหน า ที่ ตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496
มาตรา 50 และมาตรา 51 โดยจัดระบบบริการสาธารณะทั้งนี้เพื่อเปนการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตใหแกประชาชน จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการจัดซื้อรถยนตกระบะบรรทุกเททาย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพรอมกระเชาซอม
ไฟฟ า จํ า นวน 2,800,000 บาท (จั ด หานอกบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ สํ า นั ก
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 ( หาลานหนึ่งแสนบาทถวน)
ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลฯ เพื่อขอรับความเห็นชอบใหเทศบาลตําบล
แมวาง กูเงินจากกองทุนสงเสริมการเทศบาล (ก.ส.ท.) จํานวน 5,100,000 บาท (
หาลานหนึ่งแสนบาทถวน ) เพื่อนําเงินไปใชจายในการบริหารงานเพื่อจัดระบบบริการ
สาธารณะตามอํานาจหนาที่ทั้งนี้ สถานการณคลัง ไดแก เงินสะสมและเงินสํารองจาย
สะสม มีเพียงพอไมสงผลกระทบตอความมั่นคงทางการคลังในระยะยาว อีกทั้งยังมี
ความสามารถในการชําระหนี้คืนไดครบตามกําหนด จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอ
ขอความเห็นชอบตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลแมวาง ตามระเบียบฯตอไป
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เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมวางไดพิจารณา แสดงความคิดเห็นหรือจะอภิปราย
เชิญครับ เชิญคุณประดิษฐ บุญมี
นายประดิษฐ บุญมีเรียนทานประธานสภาที่เคารพกระผมนายประดิษฐ บุญมีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมวาง
.
กอนอื่นตองชื่นชมเจาหนาที่ที่ไดจัดเตรีย มเอกสารรายละเอียดตางๆใหสมาชิก สภาได
พิจารณากอนลงมติ ตามที่คณะผูบริหารไดยื่นญัตติ 2 โครงการ
1.โครงการจัดซื้อรถยนตกระบะบรรทุกเททาย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพรอมกระเชาซอม
ไฟฟา จํานวน 2,800,000บาท
2.โครงการจัดซื้อรถขยะอัดทาย ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา
6,000 ซีซี มีขนาดความจุของตูไมนอยกวา 10 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 คัน เปน
เงิน 2,300,000 บาท
ผมดูดานเอกสารและความจําเปนสถานการณในความจริงผมวาก็มีความจําเปนใน 2
โครงการเพื่อประโยชนของประชาชน เปนงานบริการ ในอดีตที่ผานมาเครื่องจักรทั้ง 2
ชนิด นี้ก็ใ ช งานมานานพอสมควร เราจะตอ งจั ด ซื้อ เพื่อ ตอบสนองความตอ งการของ
ประชาชนในเขตเทศบาล แตสิ่งที่ผมจะนําเรียนทานประธานสภาคือโครงการที่ผูบริหาร
เสนอญัตติเขามาคือการขอกูเงิน ก.ส.ท. ซึ่งในอดีตที่ผานมาทางเทศบาลเราก็มีภาระ
หนี้สินในการกูเงินที่มาสรางอาคาร สํานักงานเรายังมีหนี้คงคางอยู แตสิ่งที่ผมจะเรียนให
ทานประธานสภาไดท ราบคือ ในสภาวะชว งนี้เ รายั งอยูใ นสถานการณที่รัก ษาการใน
ตําแหนงอยูในสภาวะทางการเมืองยังไมนิ่ง เหตุผลของผมคือไมอยากใหมีการกูเงิน ซึ่ง
ในอนาคตจะเป น ภาระให กั บ เทศบาล เพราะว าอดี ต ที่ ผ านมาการกู เ งิน สรา งอาคาร
สํานัก งานก็ ยังชําระหนี้ไ มหมดคงคางอีกหลายป จึงนํ าเรีย นใหทานประธานสภาและ
สมาชิ ก สภาทุ ก ท า นได พิ จ ารณาก อ นลงมติ 2 โครงการนี้ เ ป น โครงการที่ ดี แ ละเป น
ความคิดที่ดีเพื่อตอบสนองความตองการใหกับประชาชน แตวาดูรายละเอียดโครงการที่
เจ า หน า ที่ ไ ด แ นบมาก็ มี ห ลายๆเหตุ ผ ลที่ จ ะพิ จ ารณาว า การจะใช ง บประมาณให เ กิ ด
ประโยชนสูงสุดเราจะตองหาวิธีการอยางไร ชวงนี้สถานะทางการคลังเราก็เริ่มจะดีขึ้น
แต เ ราก็ ไ ม อ ยากจะเป น หนี้ ถ า เราเป น หนี้ จ ะต อ งหาเงิ น มาชํ า ระหนี้ ห รื อ ว า ต อ งตั้ ง
งบประมาณในแตละป ซึ่งเราจะตองนําเงินในอนาคตที่เราจะตองเอาไปพัฒนาในทองถิ่น
ใหกับประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด เราไมอยากนํามาใชกอนชวงที่เรายังมีเงินเหลือวา
พอจะมี ร ายได อื่ น ๆที่ จ ะมาใช ใ นโครงการนี้ เ ราน า จะหาแนวทางที่ จ ะต อ งดํ า เนิ น การ
ยกตัวอยางเงินสะสมเรายังมีอยูเราสามารถจะเอามาใชไดหรือไมแตในระเบียบนี้ นาจะ
นํามาพิจารณายกตัวอยางเงินสะสมแตละปที่เราจะตองเอาไปชําระใหกับ ก.ส.ท. เงิน
สะสมเรามี อ ยู ที่ 13,786,149,13 บาท ถ า เราสามารถเอาเงิน ส ว นนี้ ม าใช ซื้ อ 2
โครงการนี้ที่เสนอญัตติมาประมาณ 5,100,000บาท ยังคงเหลือเงินในคลังประมาณ
8,686,149.13 บาท โดยประมาณยังมีเงินที่จะ
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สํานักอาคารแตละปเราตองใชงบกลางในการชําหนี้ 1,379,894.13 บาท ดอกเบี้ย
เงินกูในแตละปชําระหนี้ใหประมาณ 496,379 บาท จึงนําเรียนใหทานประธานสภาและ
สมาชิกสภาทุกทานทราบเราสมควรไหมที่จะตองกูเงินในสภาวะที่วาเรายังรักษาการอยู
ตอนนี้ ในเมื่อเรามีเงินอยูแลวเราก็ไมสมควรจะสรางหนี้ ผูบริหารพอมีแนวทางอื่นไหม
ที่วาจะตอ งหาเงินเพื่อมาซื้อ 2 โครงการนี้ซึ่งมีป ระโยชนป ระชาชนไดรับ ผลประโยชน
โดยตรง จึงนําเรียนใหทานประธานสภาและสวนที่เกี่ยวของลองพิจารณากอนที่จะลงมติ
ขอบคุณครับ
ประธานสภาเทศบาล ทานประดิษฐ บุญมี ไดแสดงความคิดเห็นพรอมทัง้ ไดเสนอแนะตอสภาเพื่อพิจารณามี
ทานอื่นจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น เชิญคุณนิกร อุนเมืองอินทร ครับ
นายนิกร อุนเมืองอินทร เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายนิกร อุนเมืองอินทร สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลแมวาง ผมเห็นดวยกับทานประดิษฐ บุญมี ตามที่ทานผูบริหารจะขอกูเงินผมวา
ไมจําเปนเพราะเรามีเงินอยูแลวตั้ง13,786,149.13 บาท เรานาจะใชเงินตัวนี้ที่จะ
นําไปใชไมใชเอาเงินในอนาคตอยางที่ทานประดิษฐ บุญมี วาไวจะเปนการสรางหนี้สิน
ใหกับเทศบาล ถามี 2 โครงการ โครงการละหาแสนกวาบาท โครงการที่สอง กูเพื่อมา
ซื้อรถอีกเปนภาระใหกับเทศบาลเราอีกถาเอาไปใชหนี้ทั้งสองโครงการ โครงสรางพื้นฐาน
ที่เราจะสรางใหกับประชาชนรับรองวาเงินไมเหลือ 10กวาปคาดอกเบี้ยปละ 3 % ถา
5,100,000บาท ประมาณปละ 150,000บาท/ป ตามที่ทานวาเงินไมสามารถใชเงิน
สะสมได 60% - 70 % ของเงินสะสมใชยังเหลือประมาณอีกประมาณแปดลานกวา
บาทผมเห็นดวยกับทานประดิษฐ บุญมี ครับขอบคุณครับ
ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณทานนิกร อุนเมืองอินทร มีทานอื่นจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ
เชิญคุณวิรัตน คําประเสริฐ ครับ
นายวิรัตน คําประเสริฐ เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวิรัตน คําประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลแมวาง กระผมเห็นดวยกับสมาชิกสภาผูอภิปรายทั้ง 2 ทานครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาเทศบาล มีทานอื่นจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ เชิญผูบริหารครับ
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เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายไกรลักษณ พีรพุทธรางกูร นายกเทศมนตรี
ตําบลแมวาง ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมวาง ที่ไดแสดงวิสัยทัศนและสอบถาม
หลักการและเหตุผลในการใชเงิน จริงๆแลวที่ทานไดพูดวาการบริหารนั้น ผลประโยชน
สูงสุดคือประชาชนเงินทุกบาททุกสตางคที่เราจะใชนั้นเราจะตองใชหลักการและเหตุผลที่
ประมาณการและคํานวณใหถูกกฎหมายและถูกใจดวย เฉพาะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค
ที่เราใชเราจะตองศึกษาวาเงินกอนนี้เราจะใชเงินสะสมไหมหรือวาเราจะตองกู เฉพาะนั้น
โครงการที่ทานพูดถึงนั้นอยางที่ทานประดิษฐ บุญมี สมาชิกสภาทานก็เคยเปน
ทรัพยากรขององคกรของเทศบาลตําบลแมวางก็รูปญหาของเทศบาลตําบลแมวางวารถ
กระเชาไฟฟาอายุประมาณ 15 ป รถขยะประมาณ 13 ป ซึ่งสภาพใชการไมไดแลวการ
ซอมบํารุงนั้นใชเงินมากกวาที่เราจะตองซื้อรถคันใหม ปญหาของประชาชนเดือดรอนที่
เราจะตองดูแลดานสาธารณะ การใชเงินนั้นนโยบายของผูบริหารและความตองการของ
พี่นองประชาชนเปนหลัก ประชาชนเดือดรอนเรื่องรถขยะชํารุดเสียหายใชการไดไมถึง
40% -50% เรื่องรถกระเชาเวลาติดตั้งไฟฟาทานประดิษฐ บุญมี ก็เปนสวนหนึ่งที่รู
ปญหา ผูบริหารก็มอบนโยบายใหกับเจาหนาที่ทานปลัดไปศึกษาขอกฎหมายวาเงินเรามี
ไหม ถามีจะทําอยางไรถาไมมีจะทําอยางไร ที่จะถูกกฎหมายจะกูดีหรือไมกูดีหรือจะใช
ตรงไหนเราก็ศึกษาขอกฎหมายอยางถองแท ถาเราใชเงินสะสมไดไหม มันติดปญหาถา
เราใชเงินสะสมมันตองเปนโครงการที่เรงดวนขนาดไหน มีความจําเปนขนาดไหน ถาเรากู
จะดีขนาดไหน อยางเชนตัวอยางที่ทานบอกวาเทศบาลไดสรางอาคารหลังนี้มา เมื่อกอน
ทุกคนก็บอกวาทําไมเทศบาลตําบลแมวาง ถึงไดสรางอาคารไดใหญโตมโหฬาร หมดไป
ประมาณ 16 ลานกวาบาท วันนี้เราผอนไปแลวหลายปเกือบจะหมดแลวเราก็จะมาทํา
โครงการตอเนื่องอีกเฉพาะนั้นสถานที่เราจะตองใชหนี้และดอกเบี้ยนั้นสวนราชการได
คํานวณประมาณถูกหลักของการใชจายเงิน เงินสะสมนั้นถาเราจะใชไดไหม ถามีความ
จําเปนมันจะตองใชในลักษณะที่วาเกิดภัยพิบัติ ขอกฎหมายบอกวาการจะใชเงินสะสมนั้น
ตองมีความเรงดวน เชนเกิดภัยพิบัติ เราตองใชถาจะมาเอาเงินสะสมมาใชโดยเราไม
คาดการณขางหนา ถาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเราจะไมมีเงินในคลัง อยางในอดีตที่ผานมานั้น
ตอนที่ผมไดรับการเลือกตั้งเขามามีเงินสะสมอยูแค สองแสนกวานะบาท ถาเราเกิด
ปญหาดานสถานะการเงินการคลังเกิดเหตุภัยพิบัติมีความจําเปนตองใชเงินเปน10ลาน
ทานจะเอาที่ไหนมาใชวันนี้เราไดวางแผนการใชจายเงินโดยอยางระมัดระวังไมใหเกิดผล
กระทบตอพี่นองประชาชน เฉพาะนั้นทานสบายใจไดวาในขอกฎหมายเจาหนาที่ฝาย
การเงินการคลัง ทานปลัดเทศบาล ไดดูแลและตรวจสอบวาถาจะใชเงินสะสมจําเปน
ขนาดไหนและวิเคราะหวากูดีขนาดไหน สรุปแลวที่เราทําเรื่องขอกูเงินจาก ก.ส.ท. เปน
การสรุปแลวในเชิงวิชาการในหลักของการเงินการคลังแลว วิธีนี้เปนวิธีที่ดีที่สุดคุมคา
ที่สุดที่เราสามารถทําใหเกิดประโยชนสูงสุดกับพี่นองประชาชนครับทานประธานสภา เรา
คิดในหลักเศรษฐศาสตร เศรษฐกิจทุกอยางแลววาเรากูเงิน ก.ส.ท. มาใชในการซื้อรถ
กระเชา
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ทานสอบถามเราได เจาหนาที่เราไดเตรียมเอกสารไวใหทานแลว ถาเรากูเราจะผอน
เดือนเทาไรผานกี่ปและหนี้เกาเทาไรเราจะผอนอยางไร ถาเราไมสามารถกูไดโดย
หลักการและเหตุผล เราจะไมมีสิทธิ์กูวันนี้สถานการณการเงินการคลังเราดีมั่นคงเราถึง
จะกูได ถาวันนั้นเราไมมีสถานการณทางการเงินการคลังที่ไมมนั่ คงเหมือนกับทุกวันนี้ที่
ทานพูดวาเรามีเงินสะสมอยู 13 ลานกวาบาท ถาวันนั้นเราไมมีเงินเราจะสรางไดไหม
อาคารหลังนี้ถาเราไมมีวิสัยทัศนที่จะคิดสรางวางแผนใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ณ วันนี้เราจะสามารถยืนอยูบนที่แหงนี้ไดหรือไม ก็ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาทีได
สอบถามและไดถามมาวากูเงินไดไหมหรือไมกูไดไหม ทางเจาหนาไดทําเอกสารชี้แจงให
ทานโดยละเอียดแลว และไดศึกษาขอมูลเรียบรอยแลวถึงไดขออนุมัติจากสภาเพื่อขอกู
ขอเงินขอบคุณทานประธานสภา
ประธานสภาเทศบาล ผมขอถามเจาหนาที่เกี่ยวกับหนังสือซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการใชจายเงินสะสมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนังสือที่ มท 0808.4/ว3161 ลงวันที่ 12 ตุลาคม
2553 ขอที่ 3 ขอใหชวยอธิบายขอความของคําวาการจายขาดเงินสะสมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นสามารถที่จะจายขาดเงินสะสมที่จะสามารถซื้อรถในครั้งนี้ได
หรือไมชวยอธิบายดวยครับ
ผูอํานวยการกองคลัง เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสาวฐิติรัตน ทิพยรัตน ตําแหนง ผูอํานวยการ
กองคลัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2547 ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติ
จากสภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไข
-ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้
ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด
ทั้งนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจายคาใชจาย
ประจําและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใชจายเงินสะสมใหคํานึงถึงฐานะ
การคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว
-ตามหนังสือที่ทานไดใหขยายความตามหนังสือสั่งการ ที่ มท0808.4/ว3161
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553 ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการใชจายเงินสะสมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ป พ.ศ.2553 เปนกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารชุมชน
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ประชาชน หรือเปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ซึ่งหากเปน
โครงการเพื่อการลงทุน เชน คากอสรางอาคาร หรือซื้อที่ดิน หรือโครงการที่ใชวงเงิน
งบประมาณที่มีมูลคาสูง ใหพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
1.จัดทําเปนงบประมาณรายจายประจําป หรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือโอน
งบประมาณรายจายมาตั้งจายกอนเปนลําดับแรก
2.กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตั้งงบประมาณ หรือโอนงบประมาณรายจายมา
ตั้งจายไวแลวแตงบประมาณมีไมเพียงพอก็อาจใชจายจากเงินสะสมสมทบเพื่อการนั้นได
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นวาเปนโครงการที่มีความจําเปนเรงดวนใน
การบําบัดความเดือดรอนของประชาชนหรือการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนใน
พื้นที่ และไมอาจรอจัดทําเปนงบประมาณรายจายประจําปในปตอไปไดมีอาจใชจายจาก
เงินสะสมได โดยจะตองเปนโครงการที่อยูในแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการบริหารงานเพื่อมิให
เกิดผลกระทบกับฐานะการคลังในระยะยาว
3.กรณีเปนโครงการประเภทที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ไมอาจแยกการจัดซื้อจัดจางเปน
สวนๆ และมีรายไดไมเพียงพอที่จะดําเนินการในปงบประมาณเดียวใหตั้งงบประมาณ
รายจายในปปจจุบันและปถัดไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที3
่ ) พ.ศ.2543 และหนังสือสั่งการ ที่ มท 0023.3/ว28037 ลงวันที่ 21
สิงหาคม 2557 ปลาสุด ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการใชจายเงินสะสมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 จังหวัดเชียงใหมไดรับแจงจากกระทรวงมหาดไทยวา
ปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนมากใชจายเงินสะสมและทุนสํารองเงินสะสม
ไมเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม เทานั้น มิไดถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว3161 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553 และ
หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2150 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
การจายขาดเงินสะสมเปนคาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสรางที่มิใชเรื่องเรงดวน ให
พิจารณาจัดทําเปนงบประมาณรายจายประจําป หรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณกอนดังนั้น เพื่อใหการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนไปดวยความเรียบรอยถูกตอง เกิดประโยชนสูงสุดและเปนการรักษาไวซึ่ง
วินัยทางการเงินและการคลัง จึงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติตามระเบียบฯ
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยทั้งสองฉบับดังกลาวโดยเครงครัด ใหนิติกรไดขยายความ
ดานระเบียบการเบิกจายเงินใหทานสมาชิกไดเขาใจคะ ขอบคุณคะ
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นิติกร

เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสาววิไลพร ไชยวุฒิ ตําแหนง นิติกร
กลาวโดยสรุป อปท.จะจายเงินสะสมไดโ ดยไดรั บ อนุ มัติ จากสภาเทศบาลโดยตอ งอยู
ภายใตเงื่อนไขโดยสรุปคือ
1.ตองอยูในแผนพัฒนา
2.เปนกิจการที่อยูในอํานาจหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
2.1เกี่ยวกับดานบริการชุมชนและสังคมหรือ
2.2กิจการที่เพิ่มพูนรายไดหรือ
2.3กิจการเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน
หนังสือ 3 ฉบั บที่ผูอํ านวยการกองคลังไดก ลาวไวคือ หนังสือทั้ง 3 ฉบั บเปนแนวทาง
ปฏิบัติที่กําหนดเกี่ยวกับการจายขาดเงินสะสมกรณีไมเรงดวนโดย ตามหนังสือสั่งการที่
มท 0808.0/ว2140 ลงวั น ที่ 27 พฤษภาคม 2556 และหนั ง สื อ สั่ ง การที่ มท
0023.3/ว28037 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2557 กําชับใหอปท.ถือปฏิบัติตามหนังสือ
สั่งที่ มท 0808.4/ว3161 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553 ซึ่งกําหนดขั้นตอนไววา
ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป พ.ศ.
2553 เปนกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่ หรือ
กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน หรือเปนการเพิ่มพูนรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งหากเปนโครงการเพื่อการลงทุน เชน คากอสรางอาคาร
หรือซื้อที่ดิน หรือโครงการที่ใชวงเงินงบประมาณที่มีมูลคาสูง ใหพิจารณาดําเนินการ
ดังนี้
1.จัดทําเปนงบประมาณรายจายประจําป หรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือโอน
งบประมาณรายจายมาตั้งจายกอนเปนลําดับแรก
2.กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตั้งงบประมาณ หรือโอนงบประมาณรายจายมา
ตั้งจายไวแลวแตงบประมาณมีไมเพียงพอก็อาจใชจายจากเงินสะสมสมทบเพื่อการนั้นได
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นวาเปนโครงการที่มีความจําเปนเรงดวนใน
การบําบัดความเดือดรอนของประชาชนหรือการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนใน
พื้นที่ และไมอาจรอจัดทําเปนงบประมาณรายจายประจําปในปตอไปไดมีอาจใชจายจาก
เงินสะสมได โดยจะตองเปนโครงการที่อยูในแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการบริหารงานเพื่อมิให
เกิดผลกระทบกับฐานะการคลังในระยะยาว
3.กรณีเปนโครงการประเภทที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ไมอาจแยกการจัดซื้อจัดจางเปน
สวนๆ และมีรายไดไมเพียงพอที่จะดําเนินการในปงบประมาณเดียวใหตงั้ งบประมาณ
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งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที3
่ ) พ.ศ.2543
ทั้งนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจายคาใชจาย
ประจําและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใชจายเงินสะสมใหคํานึงถึงฐานะ
การคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว
ประธานสภาเทศบาล จะติดปญหาตรงที่วาจําเปนเรงดวน มีสมาชิกทานอื่นจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก
ไหมครับ เชิญคุณธนวัฒน สุรินตะ ครับ
นายธนวัฒน สุรินตะ เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายธนวัฒน สุรินตะ สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลแมวาง จากกรณีที่ทานผูบริหารขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการกูเงิน เปน
โครงการที่ดีครับเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของชาวบาน จากการที่เราไดอภิปรายจาก
สมาชิกสภาเทศบาลแลวก็ทานผูบริหารก็มีเหตุผลทั้งหมด เจาหนาที่ก็ไดอธิบายแตใจ
จริงๆผม ผมอยากขอขอมูลเพิ่มเติมวาปริมาณงานของรถขยะ และรถกระเชา มีปริมาณ
งานเทาไร มันจะเหมาะสมและคุมคาหรือไม ผมขอขอมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะมา
ประกอบการพิจารณาในการประชุมสภาสมัยตอไป
ประธานสภาเทศบาล เจาหนาที่พอจะมีขอมูลไหมครับ ที่สมาชิกไดสอบถาม
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายถาวร จองสางปน ตําแหนง
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ปริมาณขยะเทศบาลตําบลแมวาง ปจจุบัน
มี 2.5 ตันตอวัน เนื่องจากมีนักทองเที่ยวและสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้นปริมาณขยะ
เลยเพิ่มมากขึ้นเปนเงาตามตัว รถขยะมีอายุการใชงานมานานแลวถึง 13 ป ทําใหรถขยะ
เสียบอยๆตองซอมบอยครั้งโดยปกติรถขยะจะมีอายุการใชงานอยูที่ประมาณ 5-6 ป ก็
ตองเปลี่ยนใหมเนื่องจากขยะมีน้ําชะซึ่งมีฤทธิ์เปนกรด(เค็ม)ทําใหไปกัดกรอนตัวถังขยะทํา
ใหผุเร็วกวาอายุการใชงานมากกวารถทั่วไป ทําใหตัวถังและถังพักน้ําขยะรั่ว จากเหล็กที่
ผุกรอนทําใหรั่วซึมน้ําขยะตกเรี่ยราดตามถนนในหมูบานทําใหสงกลิ่นเหม็น ชาวบาน
เดือดรอนจากน้ําชะขยะตกเรี่ยราดบนถนน จากการเก็บขยะทุก 2 วันตองนําขยะไปทิ้งที่
ลานเทขยะบานทาวังพราวครับ
ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณเจาหนาที่ ที่ไดใหขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมแกสภาเราไดพิจารณามีทานอื่นที่จะ
แสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ
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ตําบลแมวาง ผมขอรายละเอียดเปนเอกสาร เพราะการพิจารณาทุกอยางเราตอง
พิจารณาตามเอกสาร ขั้นตอนการประชุมสภาบางครั้งมันยังไมสอดคลองกัน อยางไร
แลวขอขอมูลเปนเอกสารนะครับ เพื่อที่พิจารณาในสมัยประชุมตอไป
ประธานสภาเทศบาล มีทานอื่นจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ (ไมมี) ผมจะขอมติจาก ที่ประชุมวาสมาชิก
ทานใด ขอรับความเห็นชอบการกูเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท) โปรดยก
มือขึ้น
มติที่ประชุม

เห็นชอบ 5 เสียง
ไมเห็นชอบ 5 เสียง

ประธานสภาเทศบาล ตามระเบีย บมหาดไทยว าดว ยขอ บัง คั บ การประชุ มสภาท อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 แกไ ข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ขอ 86 การลงมติใหถือ เสียงขางมากเปนเกณฑ
เวนแตมีกฎหมายบัญญัติเปนอยางอื่นในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากันไมวาจะเปนออกเสียง
ลงคะแนนเปดเผย หรือออกเสียงลงคะแนนลับ ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งโดยเปดเผยเปนเสียงชี้ขาด และประธานที่ประชุมจะใหเหตุผลดวยหรือไมก็ได
ดังนั้นเพื่อความรอบคอบในการวินิจฉัยชี้ขาดเสียงของประธานสภาวาจะเห็นชอบการกู
เงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท) เพื่อซื้อรถยนตกระบะบรรทุกเททาย ติดตั้ง
เครนไฮดรอลิคพรอมกระเขาซอมไฟฟา หรือซื้อรถขยะอัดทายหรือไม ผมขอเอกสารที่
ตีความคําวา จําเปน เรงดวน เปนลายลักษณอักษรเสนอใหสภาเพื่อพิจารณาในครั้ง
ตอไป ครับ
5.3 ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และ สิ่งกอสราง
ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม
ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญผูบริหารครับ
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายไกรลักษณ พีรพุทธรางกูร นายกเทศมนตรี
ตําบลแมวาง ตามที่สภาเทศบาลตําบลแมวาง ไดมีมติใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 และผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ได พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบ ตราเป น เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 และนายกเทศมนตรี ตํา บลแมว าง ไดล งนามประกาศใช
งบประมาณไปแลวนั้น บัดนี้เทศบาลตําบลแมวาง มีความจําเปนตองขออนุมัติโอน
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คุณภาพเปลี่ย น หรือ โอนไปตั้งจายเป นรายการใหม
อาศัยความตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 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 ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้
แผนงานงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารงานคลัง หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร หนา 61 ดังนี้
โอนลด
กองคลัง
กองคลัง แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง หมวด คาครุภัณฑ ประเภท
คอมพิวเตอร (จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร ชนิด LED สี แบบ Network ) จํ า น ว น 1
เครื่อง เปนเงิน 16,000.-บาท
ตั้งจายเปนรายการใหม
1.กองคลัง แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด คาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่องพิมพชนิดเลเซอร / ชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) ราคา
เครื่องละ 3,700.-บาท จํานวน 2 เครื่อง เปนเงิน 7,400 บาท
2.กองคลัง แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่องพิมพชนิดเลเซอร / ชนิด LED ขาวดํา (30 หนา/
นาที) ราคาเครื่องละ 7,300.-บาท จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 7,300บาท
โอนเพิ่ม
1.กองคลัง แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง หมวด คาใชสอย
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
(คาใชจายเดินทางไปราชการ) เปนเงิน 1,300.-บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น
16,000.- บาท จึงเรียนเพื่อโปรดใหสภาเทศบาลตําบลแมวาง พิจารณาตอไป
ประธานสภาเทศบาล ตามที่ผูบริหารไดเสนอญัตติ พรอมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ ขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และ สิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหสมาชิกสภาเทศบาลไดพิจารณา
เกี่ยวกับญัตตินี้ (ไมมี) ผมจะขอมติจากที่ประชุมวาสมาชิกทานใดเห็นชอบในการอนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ ายในหมวดคา ครุ ภั ณฑ ที่ดิ น และ สิ่ง กอ สรา ง ที่ทํ าใหลั ก ษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม โปรดยกมือขึ้น
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เห็นชอบ 11 เสียง

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาทานใดมีความประสงคจะสอบถามเกี่ยวกับการทํางานของผูบริหารขอเรียน
เชิญครับ เชิญคุณประดิษฐ บุญมี
นายประดิษฐ บุญมี เรียนทานประธานสภาที่เคารพกระผมนายประดิษฐ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
แมวาง ตามโครงการป พ.ศ. 2558 ที่สภาไดอนุมัติงบประมาณในการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ผานมาผมไดลงพื้นที่พบประชาชนบานกิ่วแลปาเปาเรามีโครงการ
งานถนน คสล. ซอย 2 บานกิ่วแลปาเปาพึ่งทําเสร็จไปประมาณ 3 – 4 เดือนที่ผานมา
การใชงานก็ยังไมนานถนนเกิดมีปญหามีความชํารุดที่ผมไปตรวจสอบ คือชวงที่ 1 ซอย 2
บริเวณศูนย อสม.บานกิ่วแลปาเปา ประชาชนเดือดรอนถนนชํารุดเปนทรายผิวถนนรอน
ออกมาเปนเม็ดทราย เวลารถวิ่งผานเปนฝุนฟุงตลอดสาย ผมอยากเรียนถามทาน
ประธานสภาวาเกิดจากสาเหตุอะไร ซึ่งโครงการนี้เราก็ใชงบประมาณมากพอสมควรนะ
ครับ แตประสิทธิภาพในการกอสรางไมไดมาตรฐาน ไมทราบวาไดทําสัญญาใหรัดกุม
กับผูรับเหมาหรือไมในเมื่อเกิดลักษณะแบบนี้ความรับผิดชอบในการชํารุดขอบกพรองของ
โครงการผูรับเหมาตองรับผิดชอบ ผมไมอยากใหเปนภาระของเทศบาลที่จะตองนํา
บุคลากรไปทําการซอมแซมในสวนนี้นะครับ ผมอยากใหโครงการทุกโครงการไดงานที่มี
ประสิทธิภาพไมอยากใหบุคลากรของเราที่จะตองไปดําเนินการแกไข อยากใหงานทุก
งานจบที่ผูรับเหมาจึงนําเรียนทานประธานสภา สาเหตุที่แทจริงเกิดจากอะไร เกี่ยวกับ
การใชวัสดุไมถูกตองมาตรฐานหรือไม ที่ผานมาถนนทุกเสนที่เปนโครง ค.ส.ล. กระผมได
ไปดูอยูในขั้นมาตรฐานแตมีเพียงเสนนี้ที่ผิดปกติจึงนําเรียนมาถามทานประธานสภาวาเกิด
จากอะไร เพราะอะไรถึงเปนแบบนี้ เนื่องจากประชาชนในหมูบานกิ่วแลปาเปาเขา
เดือดรอน ถนนสรางยังไมถึงปชํารุดแลว เวลารถวิ่งเปนฝุนตลบทั้งเสนครับ ขอบคุณครับ
ทานประธาน
ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณประดิษฐ ครับทางผูอํานวยการกองชางชวยตอบขอซักถามของทานสมาชิกดวย
ครับ
ผูอํานวยกองชาง เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายชูชีพ ศิริ ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
งานถนน คสล. ซอย 2 บานกิ่วแลปาเปา หมูที่ 3 ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม
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1.เกิดจากคนงานกอสรางนอย เทคอนกรีตจํานวนมากเกินไปทําใหคอนกรีตเซ็ทตัวเร็ว
2.ชวงหนางานเทถนนเติมน้ําลงไปผสมทับหนาเพื่อใหคอนกรีตเหลวออนตัวเพื่อใหทํางาน
งายขึ้นเนื่องจากคอนกรีตแข็งตัวเร็ว
3.ทําใหเมื่อน้ําผสมคอนกรีตมากเกินไปหนาคอนกรีตจึงเหลวเปนสาเหตุของการหลุดรอน
และเปนขุยผง
วิธีแกไข
1.ทําความสะอาดผิวถนนลางกวาดฝุนออกใหแหงหมาดๆ
2.ทําการฉาบปูนผิวหนาถนนที่เกิดการหลุดกรอน ดวยปูน skin cote หรือปูน C.T.L. ซึ่งจะ
ไปเปนตัวยึดเกาะผิวหนาถนนคอนกรีตลดการหลุดกรอนเปนฝุน เปนปูนชนิดพิเศษที่ใชใน
การซอมแซมถนนโดยเฉพาะ
ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณทานผูอํานวยการกองชางครับที่ใหความกระจางใหกับสมาชิกสภาเราทราบ มี
ทานอื่นจะซักถามอีกไหมครับ เชิญคุณประดิษฐ บุญมี
นายประดิษฐ บุญมี เรียนทานประธานสภาที่เคารพกระผมนายประดิษฐ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
แมวาง ผมจะถามในประเด็นสุดทายคือเกี่ยวกับการติดตั้งกลอง CCTV เห็นชางมา
ดําเนินการงานแลวไมทราบวาเสร็จหรือยังครับมีการทดสอบใชหรือไมจุดที่ติดตั้ง
เหมาะสมหรือไม ตรวจสอบภาพหรือไม ขอนําเรียนมาเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณประดิษฐ ครับที่สอบถามเกี่ยวกับการติดตั้งกลอง CCTV มึใครจะชี้แจงไหม
ครับ เชิญครับ
หัวหนาสํานักปลัด เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมวาที่รอยตรีวุธิชัย คําพิบูลย ตําแหนง หัวหนาสํานัก
ปลัดเทศบาล 1.การตรวจรับกลอง CCTV เปนที่เรียบรอยแลว
2.จุดติดตั้งกลอง 10 จุด คือ สะพานลําเหมืองกลาง , ตลาดเย็น ,สี่แยกโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานดอนเปา, ตลาดเชา ,เทศบาลตําบลแมวาง , บริเวณหกแยก,
บริเวณสามแยกหนาเทศบาล,บริเวณชั้นลางเทศบาล,อาคารโรจจอดรถ
3.ไดมีคําแนะนําเรื่องมุมกลองจากสถานีตํารวจภูธรแมวาง กรณีมีการขโมย
รถจักยานยนต หายบริเวณหนาตลาดนัดวันจันทร
ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับทานหัวหนาสํานักปลัด มีสมาชิกสภาทานใดมีความประสงคจะสอบถาม
เกี่ยวกับการทํางานของผูบริหารขอเรียนเชิญครับ (ไมมี) เมื่อไมมีขอขอบคุณสมาชิกทุก
ทานที่เขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน ผมขอปดการประชุม ครับ
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ปดประชุม เวลา 10.10 น.

(ลงชื่อ)

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
(นางพรรณี ผัดดี)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายธนวัฒน สุรินตะ)
เลขานุการสภาเทศบาล

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประดิษฐ บุญมี)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายนิกร อุนเมืองอินท)

