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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายจีระ  ณ  ล าพูน  ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง   
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี ้

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
นายจีระ  ณ  ล าพูน  1.1 แจ้งขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี   
ประธานสภาเทศบาล  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ส าหรับรายละเอียดการประกาศใช้
    แผนพัฒนาท้องถิ่น ขอเชิญนายกเทศมนตรีแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ 

    1.2 การประกาศใช้แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
นายฉอ้อน   เขื่อนเพชร  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
นายกเทศมนตร ี   ด้วยเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี               
    (พ.ศ.2561-2564) ตามขั้นตอนและวิธีการของระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
    ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548       
    และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2559 โดยผ่านความเห็นชอบของ                      
    คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ในคราวประชุม เมื่อวันที่                  
    31 ตุลาคม 2559 อาศัยอ านาจตามความในหมวดที่ 5 ข้อ 24 แห่งระเบียบ  
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่น
    พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 สรุปดังนี้ 
  - สรุปบญัชีโครงการพัฒนา ผ 01 สรุปบญัชีโครงการพัฒนา                        

ปี พ.ศ.2561 จ านวน  207 โครงการ งบประมาณ  143,848,800  บาท        
ปี พ.ศ.2562 จ านวน  207 โครงการ งบประมาณ  143,848,800  บาท   
ปี พ.ศ.2563 จ านวน  207 โครงการ งบประมาณ  143,848,800  บาท   
ปี พ.ศ.2564 จ านวน  207 โครงการ งบประมาณ  143,848,800  บาท 
รวม 4 ปี จ านวน 828 โครงการ งบประมาณ 575,395,200 บาท 

  - สรุปบญัชีโครงการพัฒนา ผ 02 สรุปบัญชีโครงการเงินอุดหนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ/องค์กรประชาชน                     
ปี พ.ศ.2561   จ านวน 18  โครงการ   งบประมาณ  3,605,000 บาท            
ปี พ.ศ.2562   จ านวน 18  โครงการ   งบประมาณ  3,605,000 บาท     
ปี พ.ศ.2563   จ านวน 18  โครงการ   งบประมาณ  3,605,000 บาท              
ปี พ.ศ.2564   จ านวน 18  โครงการ   งบประมาณ  3,605,000 บาท     
รวม 4 ปี จ านวน 72 โครงการ งบประมาณ 14,420,000 บาท 

    - สรปุบญัชีประสานโครงการพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผ 03     
ปี พ.ศ. 2561   จ านวน 3  โครงการ  งบประมาณ  17,320,000 บาท        
ปี พ.ศ. 2562   จ านวน 3  โครงการ  งบประมาณ  17,320,000 บาท       
ปี พ.ศ. 2563   จ านวน 3  โครงการ  งบประมาณ  17,320,000 บาท      
ปี พ.ศ. 2561   จ านวน 3  โครงการ  งบประมาณ  17,320,000 บาท   
รวม 4 ปี จ านวน 12 โครงการ งบประมาณ 69,280,000 บาท 
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- สรุปบญัชีประสานโครงการพฒันาจังหวดั ผ 05                                
ปี พ.ศ. 2561   จ านวน 12  โครงการ  งบประมาณ  83,000,000 บาท        
ปี พ.ศ. 2562   จ านวน 12  โครงการ  งบประมาณ  83,000,000 บาท        
ปี พ.ศ. 2563   จ านวน 12  โครงการ  งบประมาณ  83,000,000 บาท       
ปี พ.ศ. 2564   จ านวน 12  โครงการ  งบประมาณ  83,000,000 บาท       
รวม 4 ปี จ านวน 48 โครงการ งบประมาณ 332,000,000 บาท 

  - สรุปบญัชีโครงการที่ อปท. ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ ผ 06           
ปี พ.ศ.2561  จ านวน 3   โครงการ    งบประมาณ  -  บาท 

          ปี พ.ศ.2562  จ านวน 3   โครงการ    งบประมาณ  -  บาท 
ปี พ.ศ.2563  จ านวน 3   โครงการ    งบประมาณ  -  บาท 
ปี พ.ศ.2564  จ านวน 3   โครงการ    งบประมาณ  -  บาท 
รวม 4 ปี จ านวน 12 โครงการ งบประมาณ – บาท  

  -รวมบญัชีสรปุโครงการพฒันา ผ 01 – ผ 06 (พ.ศ.2561-2564)                            
ปี พ.ศ.2561  จ านวน 243  โครงการ  งบประมาณ  247,773,800 บาท                    
ปี พ.ศ.2562  จ านวน 243  โครงการ  งบประมาณ  247,773,800 บาท       
ปี พ.ศ.2563  จ านวน 243  โครงการ  งบประมาณ  247,773,800 บาท      
ปี พ.ศ.2561  จ านวน 243  โครงการ  งบประมาณ  247,773,800 บาท   
รวม 4 ปี จ านวน 972 โครงการ งบประมาณ 991,095,200 บาท  

 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง เพื่อใช้เป็นกรอบเครื่องมือในการบริหารงานของเทศบาลต าบล         
ทุ่งข้าวพวง ต่อไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 
2559   

 1.3 การประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560 ด้วยเทศบาล                      
 ได้ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2560 ตามขั้นตอนและวิธีการ
 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
 ปกครอง ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559                
 ข้อ 26 และ ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
 นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
 เพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
 หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้อง
 ด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ทั้งนี้แผนการ
 ด าเนินงานได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบล
 ทุ่งข้าวพวง  เมื่อวันที่  11 ตุลาคม 2559 อาศัยอ านาจตาม ความในหมวดที่   
 5 ข้อ 26 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา      
 ขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)        
 พ.ศ.2559 จึงประกาศให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและแจ้งให้สภาท้องถิ่น 
 ทราบครับ 
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 1.4 การรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- 
 2561) ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร    
 ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  พ .ศ .25 4 8  หมวด  6  ข้ อ  2 9  และระ เบี ยบ
 กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (ฉบับที่  2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมิน
 แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงจึงได้
 จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขึ้นมา สรุปดังนี้ 

ผู้บริหารเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณจ านวน 118 โครงการ งบประมาณ 23,516,134 บาท               
และโครงการที่ ได้ รับ เงินอุ ดหนุ น เฉพาะกิ จ  จ านวน  4 โครงการ งบประมาณ  10,509,550 บ าท                      
รวม 34,025,684 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร ์
2559 

จ านวน งบประมาณ 

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   

 

16 

3 

 

5,000,000 

8,987,550 

 

2.การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 2 110,000 

3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  2 200,000 

4.การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

15 660,000 

5.การพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต  

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   

52 

1 

11,482,735 

1,522,000 

6.การจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

6 1,039,999 

7.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  25 5,023,400 

รวมทั้งสิ้น 122 34,025,684 

 1.5 การรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559            
 ตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 13)     
 พ.ศ.2552 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท า
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็น
 ประจ าทุกปี ผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 สรุปดังนี ้(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกให้ครับ) 

1./........ 
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  1.นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร มีโครงการ/กิจกรรมที่
 ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น 31 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ จ านวน 5 ,283,400 
 บาท งบประมาณทีเ่บิกจ่าย จ านวน 3,618,112.23 บาท 
  2.นโยบายด้านการพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิตและสิ่ งแวดล้อม          
 มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ รวมทั้งสิ้ น 19 โครงการ งบประมาณ 
 ที่ ตั้ ง ไว้  จ าน วน  2 ,598,999 บ าท  งบ ป ระม าณ ที่ เบิ ก จ่ าย  จ าน วน 
 6,611,237 บาท (รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพ) 
  3.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีโครงการ/กิจกรรมที่
 ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น 38 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ จ านวน 11,764,235 
 บาท  งบประมาณที่เบิกจ่าย จ านวน 8,949,887.12 บาท 
  4.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 รวมทั้งสิ้น 24 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ จ านวน 14 ,892,000 บาท 
 งบประมาณที่เบิกจ่าย จ านวน 12,576,664 บาท  
  5.นโยบายด้านเศรษฐกิจ มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น 
 4 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ จ านวน 120,000 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 
 จ านวน 20,450 บาท 
  6.นโยบายด้านสาธารณสุข การกีฬาและสันทนาการ มีโครงการ/
 กิจกรรมที่ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ จ านวน 
 1,188,500 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย จ านวน 390,312.20 บาท  
  7.นโยบายด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีโครงการ/กิจกรรมที่
 ด า เนิ น ก าร  ร วม ทั้ ง สิ้ น  2  โค ร งก าร  งบ ป ระม าณ ที่ ตั้ ง ไว้  จ าน วน 
 185,000 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย จ านวน 68,676.96 บาท รวมทั้งสิ้น
 127  โครงการ งบประมาณ ที่ ตั้ ง ไว้  36 ,032 ,134  บาท  เบิ กจ่ าย                           
 32,235,339.51 บาท จึงประกาศให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและแจ้งให้
 สภาท้องถิ่นทราบ ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๒          รับรองรายงานการประชุม  (สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2559                
    เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559) 
นายจีระ  ณ  ล าพูน  รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไข              
ประธานสภาเทศบาล  เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายงานประชุม หรือไม่  

ที่ประชุม   สภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล               
              ต าบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2๕๕9 เมื่อวันที่                     
    28 กันยายน  2559 จ านวน 10 เสียง ไม่เห็นชอบ จ านวน - เสียง งดออก         
    เสียง 1 เสียง คือประธานสภาเทศบาล                                                  

ระเบยีบวาระที่ ๓  กระทู้ถาม 

    - ไม่ม ี

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
    - ไม่ม ี          ระเบียบ/....... 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่ (พิจารณา)       
    - ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
    6.1 หารือการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2560 
นายจีระ ณ ล าพูน  ตามที่ได้รับแจ้งจากนายกเทศมนตรี ขอให้เปิดการประชุมเพื่อหารือต่อที่ 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภาเทศบาล เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2560  
    รายละเอียดขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงครับ 

นายฉอ้อน   เขื่อนเพชร  เรียนที่ประชุมสภาเทศบาล ตามที่ขอเปิดประชุมสภาเทศบาล เพื่ อให้                
นายยกเทศมนตร ี  สภาเทศบาลพิจารณาและหารือเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2560           
    ตามหนั งสื อส านั กงานส่ งเส ริมการปกครองท้ องถิ่ นจั งหวัด เชี ยงใหม่                     
    ที่ ชม 0023.3/56246 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559  เรื่อง การก าหนด            
    หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ           
    ฉบับนี้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ่ายขาดเงินสะสมในการพัฒนา          
    โครงสร้างพื้นฐานได้ ซึ่งผมได้มอบหมายให้ปลัดเทศบาลเข้าร่วมประชุม                  
    รายละเอียดขอให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบครับ  

นายสฤษดิ์   สุภาเลิศ เรียนที่ประชุมสภาเทศบาล ตามที่ผมได้ไปประชุม เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์
ปลัดเทศบาล การใช้จ่ายเงินสะสม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุน
 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติ
 คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่นมีบทบาทในการน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และพัฒนา
 คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทยก าหนดแนวทางปฏิบัติใน
 การด า เนิ นการตามาตรการ  ดั งกล่ าวจึ งอาศั ยอ าน าจ ตามระ เบี ยบ                          
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
 รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ ที่
 แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4 ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและ
 สังคมภายในท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการ
 สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น   
 ตามมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 รายละเอียดตามเอกสาร ที่ 
 แจกให้ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้  
 1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
 เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
 พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 วรรคท้ายที่ก าหนดให้องค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น จะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ า 
 กรณีฉุกเฉิน คือต้องส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และส ารองจ่ายกรณี            
 สาธารณภัย 

 2.ลักษณะและประเภทโครงการที่สามารถน าเงินสะสมไปใช้จ่าย  

2.1/……… 



6 
 2.1 ต้องเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน  
 ท้องถิ่นด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้                                 
 หรือกิจการที่ จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน และอยู่ ใน              
 แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้การน าเงินสะสมไปใช้
 จ่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ และสังคมภายใน        
 ท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน2559 ให้ถือปฏิบัติตาม         
 หลักเกณฑ์นี้ 
  2.1.1 โครงการลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจะมีส่วนช่วย             
 สนับสนุนการสร้างรายได้ของประชาชน และการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น             
 ให้ด าเนินการดังนี ้
   2.1.1.1 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดมีเงินสะสม
 เหลืออยู่เพียงพอที่น าไปจัดท าโครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก็ให้
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาน าเงินสะสมที่มีอยู่ ไปด าเนินการแก้ไข                   
 ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในด้านดังกล่าวโดยเฉพาะปัญหาที่เรื้อรัง
 มาเป็นเวลานาน  
   2.1.1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเงินสะสมไม่เพียง
 พอที่จะด าเนินการแต่มีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นการเร่งด่วน องค์กรปกครอง       
 ส่วนทองถิ่นก็อาจจัดท าโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
 ตามมาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
 (Matching Fund) ภายใต้กรอบวงเงิน ตามมติคณ ะรัฐมนตรี  เมื่ อวันที่                    
 13 กันยายน 2559 ส าหรับหลักเกณฑ์ข้อนี้  (Matching Fund) ตามที่
 นายกเทศมนตรีให้ความสนใจนั้นผมได้สอบถามที่ประชุมแล้วทางองค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องใช้เงิน สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน                  
 ถึงจะขอสมทบจากรัฐบาลได้ซึ่ งดูจากเงื่อนไขแล้วจึงได้ปรึกษากับท่าน                  
 นายกเทศมนตรีแล้วคิดว่าคงจะไม่สามารถท าได้เนื่องจากเราต้องใช้จ่ายเงิน             
 สะสมเกือบทั้งหมดจึงจะขอรับการสนับสนุนได้ส าหรับรายละเอียดในข้อนี้ขอ    
 ทุกท่านพิจารณาจากเอกสารด้วยครับ เนื่องจากรายละเอียดเยอะพอสมควร  
  2.1.2 โครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในด้าน
 การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น หรือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ          
 ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กก าพร้าหรือผู้เจ็บป่วยเรื้อรังในท้องถิ่น และเป็น             
 โครงการที่ไม่มีลักษณะเป็นการท่องเที่ยว ศึกษาดูงานหรือแจกวัสดุสิ่งของ 
 2.2 โครงการที่จะน าเงินสะสมไปใช้จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์และสนองความ
 ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ขอให้น าข้อมูลปัญหาและความ                 
 ต้องการพื้นฐานของประชาชนจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น              
 (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local SufficencyPlan:LSEP) มาประกอบการ
 พิจารณาจัดท าโครงการด้วย รายละเอียดตามนี้ครับ 

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร เรียนที่ประชุมสภาเทศบาล ตามที่ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การจ่ายขาด
นายกเทศมนตร ี เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2560 ประกอบกับทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4   

 ได้ส่ง/......... 
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      ได้ส่งโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากทางเทศบาล ในการก่อสร้างถนน  
 คอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้านซึ่งเป็นช่วงที่แคบที่สุดและสองข้างทางเป็น
 ล าห้วยสูงชันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรไป -มา
 และผู้ที่ไม่ช านาญเส้นทางได้ ดังนั้นจึงอยากขอหารือต่อที่ประชุมสภาเทศบาล  
 แห่งนี้ว่าเห็นควรจะพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2560              
 หรือไม่ ขอที่ประชุมได้พิจารณาด้วยครับ 

นายสุขค า  จันทร์แก้ว แจ้งว่าตามสภาพถนนที่เห็นก็เป็นเหมือนท่านนายกเทศมนตรีแจ้งให้ที่ประชุม
สมาชิกสภาเทศบาล ทราบ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในการสัญจรไป-มา ผมเห็นด้วย
 ครับ 

นายจีระ  ณ ล าพูน  สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) ถ้าไม่ม ี

ประธานสภาเทศบาล   ผมขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาว่าเห็นชอบตามที่นายกเทศมนตรีเสนอหรือไม่ 

ที่ประชุม เห็นชอบตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ และให้นายกเทศมนตรีแจ้งให้กองช่าง
 ด าเนินการส ารวจและออกแบบประมาณราคาเพื่อให้ได้งบประมาณเสนอต่อที่    
 ประชุมสภาเทศบาลได้พิจารณาในที่ประชุมครั้งถัดไปจ านวน 10 เสียง                  
 ไม่เห็นชอบจ านวน – เสียง งดออก  เสียง 1 เสียง คือประธานสภาเทศบาล                                                  

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร แจ้งว่าเมื่อที่ประชุมเห็นชอบตามที่ผมเสนอ ล าดับต่อไปจะให้กองช่างไปส ารวจ
นายกเทศมนตร ี และออกแบบประมาณราคาเพื่ อน ามาเสนอต่อที่ประชุม สภาเทสบาล                 
 และขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่มองเห็นความส าคัญของชาวบ้าน
 ที่ได้รับความเดือดร้อน ครับ    

นายจีระ  ณ ล าพูน  ล าดับต่อไปขอเชิญคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลทุ่ งข้าวพวง  เจ้าหน้าที่
ประธานสภาฯ    เทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ที่มีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบ             
    ชี้แจงครับ   

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
นายกเทศมนตร ี   แจ้งเรื่องโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรณีส่งโครงการขอรับเงินอุดหนุน                 
    เฉพาะกิจก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายขาว  รายละเอียดเชิญ           
    ผู้อ านวยการกองคลังชี้แจง ครับ 

นางสาวรุ่งอรุณ  สวัสดิ์ไหว เรียนที่ประชุมสภาเทศบาล แจ้งเรื่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ส่วนมากจะเป็นเรื่อง
ผู้อ านวยการกองคลัง  ที่เร่งด่วนเสมอกรณีโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเทศบาลพึ่งได้รับ                    
    หนังสือเมื่อวันศุกร์แต่จังหวัดให้ส่งโครงการที่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุน                 
    เฉพาะกิจภายใน วันจันทร์ ซึ่งโครงการที่เทศบาลจัดส่งเพื่อขอรับเงินอุดหนุน         
    คือโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายขาว แต่เนื่องจากพื้นที่               
    ก่อสร้างเป็นที่สาธารณะจะต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อนท าให้ไม่สามารถ                       
    ด าเนินการได้ทันและส่งเรื่องต่อไปจังหวัดไดค้่ะ 

นายจีระ  ณ  ล าพูน  เรื่องโครงการต่างๆที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาหรือเทศบัญญัติฯ โดยเฉพาะเงิน
ประธานสภาเทศบาล  อุดหนุนเฉพาะกิจซึ่งเป็นเรื่องที่เร่งด่วน หากพื้นที่ไหนที่ต้องขออนุญาตในการ            
    ก่อสร้างผมคิดว่าควรจะด าเนินการแต่เนิ่นๆ รวมทั้งการออกแบบและประมาณ
    ราคาด้วยซึ่งหากมีงบประมาณเข้ามาจะได้ด าเนินการไดท้ันที ครับ  

นาย/......... 
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นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  เรียนที่ประชุมสภาเทศบาล ผมเห็นด้วยตามที่ท่านประธานสภาเทศบาลได้เสนอ
นายกเทศมนตร ี   ต่อไปโครงการไหนที่ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ในการด าเนินโครงการจะให้ส่วน           
    ที่เกี่ยวข้องด าเนินการครับ 

นางบานเย็น   พลเยี่ยม  สอบถามเรื่อง ถนนเช่ือมระหว่างแม่กอน – โป่งอาง  
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  เรียนที่ประชุมสภาเทศบาล ผมขอให้ชาวบ้านร่วมกันพัฒนาถนนให้พร้อม
ปลัดเทศบาล   ส าหรับการคมนาคมและการขนส่ง เพื่อรองรับงบประมาณที่จะมาด าเนินการ           
    โครงการนี้ต่อไป 

นายอุดม   วังโส   แจ้งว่า ศักยภาพในการพัฒนาของชาวบ้านสามารถพัฒนาได้เท่านี้ เพราะการ
สมาชิกสภาเทศบาล  พัฒนาส่วนใหญ่ต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการด าเนินการ แต่เครื่องจักรเรา
    ไม่มีเลย 

นายฉะอ้อน  เขื่อนเพชร  แจ้งเรื่องโครงการก่อสร้างถนนแม่กอน -โป่งอาง  ปัญหาก็คือพื้นที่ด าเนิน
นายกเทศมนตรี    โครงการอยู่ในเขตอุทยาน ซึ่งผมก็ได้ประสานกับทางองค์การบริหารส่วน                
    จังหวัดเชียงใหม่และอุทยานแห่งชาติผาแดง เป็นระยะๆ ครับ 

นายนิคม   บุญยารัตน์   แจ้งเรื่อง โครงการก่อสร้างฝายหมู่ที่  7  ที่ อยู่ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่ ง                        
สมาชิกสภาเทศบาล  ใช้งบประมาณจ านวนมากถ้าเปลี่ยนเป็นคลองส่งน้ า จะใช้งบประมาณน้อยกว่า 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ ฝากกองช่างและส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่องการขอใช้สถานที่ก่อสร้างโครงการต่างๆ 
ปลัดเทศบาล ควรจะด าเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ เอาไว้เลย เพื่อความรวดเร็วในการ
 ด าเนินการก่อสร้าง และแจ้งเพิ่มเติมกรณีโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            
 บ้านห้วยทรายขาว ซึ่งขอรับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 เนื่องจากหนังสือมาด่วนมากทางเทศบาลได้รับหนังสือเมื่อบ่ายวันศุกร์ แต่ทาง                    
 จังหวัดให้ส่งโครงการที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุน ทั้งนี้จะต้องให้ท้องถิ่นอ าเภอ
 เซ็นรับรองเอกสารและให้นายอ าเภอเซ็นหนังสือน าส่งให้จังหวัดภายในวันจันทร์             
 แต่เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างเป็นที่สาธารณะจะต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อนท าให้ไม่  
                     สามารถด าเนินการได้ทันและส่งเรื่องต่อไปจังหวัดได้ครับ เรื่องเงินอุดหนุน           
 เฉพาะกิจมักจะมีปัญหาเนื่องจากหนังสือสั่งการในแต่ละปีไม่ค่อยชัดเจนก็ขอ           
 ฝากผู้อ านวยการกองคลัง ศึกษาแนวทางตามหนังสือสั่งการด้วย ส าหรับการขอ
 อนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างกรณีพื้นที่ด าเนินโครงการนั้นติดกับที่ส่วนบุคคล หรือ            
 เป็นที่สาธารณประโยชน์ ฝากสมาชิกสภาเทศบาลประสานในเรื่องการขอ
 อนุญาตใช้พืน้ที่ไว้ด้วยครับ   

นายอุดม   วังโส  แจ้งเรื่อง การขออนุญาตใช้เงินเหลือจ่าย ซึ่งมีหลายโครงการที่ไม่สามารถ
สมาชิกสภาเทศบาล ด าเนินการต่อไปได้ เนื่องจากข้อจ ากัดหลายๆอย่าง ขอฝากผู้ที่ เกี่ยวข้อง                  
 ด าเนินการเตรียมความพร้อมด้วยครับ  

นางสาวรุ่งอรุณ  สวัสดิ์ไหว เรียนที่ประชุมสภาเทศบาล แจ้งกรณีเงินเหลือจ่ายโครงการก่อสร้างถนน              
ผู้อ านวยการกองคลัง Over lay หมู่ที่ 2 งบประมาณเหลือ 98,000 บาท ซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ใน
 การขอใช้เงินเหลือจ่ายเนื่องจากงบประมาณไม่ถึง 100,000 บาท ส าหรับ  

โครงการ/........... 
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               โครงการขุดลอกล าน้ าปิงที่ไม่สามารถขอใช้เงินเหลือจ่ายได้ทันนั้น ทางส่วนที่             
 เกี่ยวข้องกข็อรับไปแก้ไขใหดี้ยิ่งขึ้นค่ะ 

นายฉอ้อน   เขื่อนเพชร  เรียนที่ประชุมสภาเทศบาล ผมจะก าชับเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องด าเนินการ               
นายยกเทศมนตร ี  และเตรียมความพร้อมส าหรับโครงการขอใช้เงินเหลือจ่าย ครับ 

ทีป่ระชุม   รบัทราบ 

นายนิคม   บุญยารัตน ์  สอบถามเรื่องระบบไฟฟ้า ของน้ าประปา หมู่ที่ 7  
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  เรียนที่ประชุมสภาเทศบาล ขอแจ้งให้ทราบว่าทางเทศบาลได้ท าหนังสือ
นายกเทศมนตร ี   ไปที่ไฟฟ้าอ าเภอเชียงดาวแล้วเพื่อขอติดตั้งไฟสามเฟส ทั้งนี้ทางไฟฟ้าจะต้อง            
    ด าเนินการส ารวจเพื่อประมาณราคา ซึ่งขณะนี้ได้รับแจ้งว่าทางไฟฟ้าได้มา                   
    ส ารวจแล้วพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้รับจ้างได้แก้ไขให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัย ยังไง                     
    ผมจะเข้าไปประสานกับไฟฟ้าอีกทีครับ  

นายสฤษดิ์   สุภาเลิศ   เรียนที่ประชุมสภาเทศบาล เรื่องน้ าประปาห้วยตีนตั่ง หากคณะกรรมการตรวจ
ปลัดเทศบาล   รับแล้ว จะต้องเชิญคณะกรรมการหมู่บ้านมาประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการ                       
    บริหารจัดการระบบน้ าประปา ครับ 

นายฉอ้อน   เขื่อนเพชร  แจ้งเรื่อง หย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม ขอรับงบประมาณสนับสนุนจัดซื้อลวดสลิง 
นายกเทศมนตร ี   เพื่อยึดท่อ PVC ประปาหมู่บ้านที่อยู่บนหน้าผาสูงชัน ซึ่งผมก็ได้ไปส ารวจ            
    สถานที่พร้อมกับผู้น าหย่อมบ้านและพี่น้องชาวบ้านแล้ว ก็น่าเห็นใจเหมือนกัน            
    ครับ   

นายอุดม วังโส   แจ้งว่า ชาวบ้านควรจะช่วยเหลือตัวเอง ผมเชื่อว่าแต่ละหมู่บ้านมีศักยภาพของ
สมาชิกสภาทศ   ตนเอง เทศบาลได้ให้งบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไปแล้ว วิธีการด าเนินการให้
    ชาวบ้านเป็นผู้คิดและด าเนินการเองหากเกินความสามารถแล้วเราค่อยเข้าไป           
    ดูแล 

นายฉอ้อน   เขื่อนเพชร  ผมจะให้กองช่างไปส ารวจเพื่ อแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง                        
นายกเทศมนตร ี   บ้านห้วยป่าฮ้อมอีกที ครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ  

นายฉอ้อน   เขื่อนเพชร     เรียนที่ประชุมสภาเทศบาล ขอแจ้งเรื่องภัยหนาว ซึ่งปีนี้ตั้งงบประมาณไว้ใน 
นายกเทศมนตร ี   เทศบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผมจึงอยากหารือที่ประชุมว่า           
    ควรให้การช่วยเหลือชาวบ้านในรูปแบบใด 

นายทินกร   ทานา  ตอนนี้ผมได้ใหเ้จ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส ารวจความต้องการ
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  ของแต่ละหมู่บ้านแล้วครับ 

ที่ประชุม   ควรจัดซื้ อ เป็นผ้าห่ม  มากว่าที่ จะเป็นชุดกันหนาวเพราะใช้ประโยชน์                     
     ไดม้ากกว่าชุดกันหนาวและสามารถใช้ร่วมกันได้ 

 

นางณัฎฐพร/......... 
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นางณัฎฐพร  ท้าวแก้ว  สอบถามเรื่องรถขุดตีนตะขาบ 

รองประธานสภาเทศบาล    

นายฉอ้อน   เขื่อนเพชร     เรียนที่ประชุมสภาเทศบาล ขอแจ้งเรื่องรถขุดตีนตะขาบที่เทศบาลได้ประกาศ
นายกเทศมนตร ี   สอบราคา ซึ่งเปิดซองไปเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 และได้ผู้ชนะการ             
    เปิดซองสอบราคาแล้ว ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดที่ 1,588,000.-บาท คาดว่าจะ          
    สามารถท าสัญญาภายในอาทิตย์หน้า ครับ     

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ        แจ้งว่าหากมีการส่งมอบรถขุดตีนตะขาบแล้ว ควรจะมีการหารือถึงแนวทางการ
ปลัดเทศบาล   ใช้รถและการบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น ครับ 

ที่ประชุม    รับทราบ 

นายจีระ  ณ  ล าพูน       มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือสอบถามอะไรอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มี
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดประสงค์อภิปราย  ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่ าน                         
    ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  ขอปิดประชุมครับ  

ปดิประชุม   เวลา ๑5.30 น. 
 

   ลงชื่อ                 ผู้บันทึกการประชุม 
                                                        (นายสฤษดิ์   สุภาเลิศ) 
                                                              เลขานุการสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
 
 เมื่อวันที่  6  ธันวาคม  2559  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้พิจารณาตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2559  เมื่อวันที่     
30 พฤศจิกายน 2559 แล้ว  
 
 
ลงชื่อ     กรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
            (นางจินดา   แข็งธัญญกิจ) 
 
ลงชื่อ      กรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสุภาพ   แก้วพนัส) 
 
ลงชื่อ     กรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
           (นางสาวมยุรี  เชื้อชาติสิงขร) 
 

สภาท้องถิ่น ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาล                    
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2559  เมื่อวันที่...............เดือน.............................พ.ศ.2560 
 

 

ลงชื่อ                          ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายจีระ  ณ  ล าพูน) 
   ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 



 


