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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2559 ครั้งที่ 2
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น.
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
****************
ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชื่อ - สกุล
นายเสรีย์ เครื่องสนุก
นายบุญโยง ชุ่มลือ
นายเสฎฐวุฒิ บุญมา
นางประครอง ยะมา
นายพัฒน์พงษ์ บัวเงิน
นางนงคราญ นักหล่อ
นายสมพร ดวงแก้ว
นายอุดม นาแพร่
นายเกียรติ บุญยืน
นางประภา เครืออินทร์
นายรังสรรค์ ต้นนา
นายอร่าม ขาวแสง
นายบุญ บุญปั๋น
นายอนันต์ เมืองชุม
นางสาวทัศมาลัย ฝั้นสืบ
นายนิพจน์ สุวรรณ์
นายสมบูรณ์ มอญแก้ว
นายวิรัตน์ ชุ่มวงศ์
นางอังคณา อึง
นางสุทธินันท์ โรจนอุดมพร
นางสาวจุฬาพรรณ ท้าวยศ
นายนิรุตติ์ เตปันคา
นายเกรียงศักดิ์ โลหะกิจ
นางสุภาพร นาแพร่

ตาแหน่ง
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 9
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 9
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 10
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 10
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 11
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 11
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 12
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 12

ลายมือชื่อ
เสรีย์ เครื่องสนุก
บุญโยง ชุ่มลือ
เสฎฐวุฒิ บุญมา
ประครอง ยะมา
พัฒน์พงษ์ บัวเงิน
นงคราญ นักหล่อ
สมพร ดวงแก้ว
อุดม นาแพร่
เกียรติ บุญยืน
ประภา เครืออินทร์
รังสรรค์ ต้นนา
อร่าม ขาวแสง
บุญ บุญปั๋น
อนันต์ เมืองชุม
ทัศมาลัย ฝั้นสืบ
นิพจน์ สุวรรณ์
สมบูรณ์ มอญแก้ว
วิรัตน์ ชุ่มวงศ์
อังคณา อึง
สุทธินันท์ โรจนอุดมพร
จุฬาพรรณ ท้าวยศ
นิรุตติ์ เตปันคา
เกรียงศักดิ์ โลหะกิจ
สุภาพร นาแพร่
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ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ - สกุล
นายสันติ สารเร็ว
นางชไมมาศ มอญแก้ว
นายภาคภูมิ ไชยขัติย์
นายมนัส การเร็ว
นางลออ มหาวรรณศรี
นายหัสต์กมล เครือคา
นายประวิทย์ อาจหาญ
นางรัตนาภรณ์ วรรณแก้ว
นางสายสุดา เมืองมา
นายพายัพ ยาเย็น
นายประพันธ์ ปิงสุแสน
นายบุญเรือง โพธา

ตาแหน่ง
นายก อบต.แม่ใส
ปลัด อบต.แม่ใส
รองนายก อบต.แม่ใส
เลขานุการนายก อบต.แม่ใส
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
กานันตาบลแม่ใส
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11

ลายมือชื่อ
สันติ สารเร็ว
ชไมมาศ มอญแก้ว
ภาคภูมิ ไชยขัติย์
มนัส การเร็ว
ลออ มหาวรรณศรี
หัสต์กมล เครือคา
ประวิทย์ อาจหาญ
รัตนาภรณ์ วรรณแก้ว
สายสุดา เมืองมา
พายัพ ยาเย็น
ประพันธ์ ปิงสุแสน
บุญเรือง โพธา
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อถึงเวลา 09.30 น. เลขานุการสภา อบต.แม่ใส ได้ให้สัญญาณเข้าห้องประชุม ปรากฏว่ามีผู้เข้าประชุม จานวน 24
คน และผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 12 คน จากนั้นได้เชิญประธานสภา อบต. แม่ใส ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมและดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
ประธานสภา อบต.

ปลัด อบต.แม่ใส

3.1 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ก่อนที่จะท่านนายก อบต.แม่ใสจะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภา อบต.แม่ใส ดิฉันใคร่ขอให้ปลัด
อบต.แม่ใส ได้ ชี้แจงเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้รับทราบก่อน
ขอเชิญปลัด อบต.ชี้แจง
สาหรับการจ่ายขาดเงินสะสมมีระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ ได้แก่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว
(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อ
หนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่
กาหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่าย
ประจาและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คานึงถึงฐานะการคลัง และ
เสถียรภาพในระยะยาว นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยได้เตรียมการออกหนังสือเรื่อง หลักเกณฑ์
การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถือปฏิบัติ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 นี้ รายละเอียด ดังนี้
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ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ตามที่อ้างถึง
1–3
นั้น
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมีเงินสะสมหลังจากที่ได้สารองเป็นรายจ่ายที่จาเป็นไว้แล้วเพียง
พอที่จะนาไปใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามอานาจหน้าที่ และสนับสนุน
การดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลได้ โดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพทางการคลังในระยะยาว
ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบวินัยทางการเงินการคลังที่ดี และสอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและ
สภาพสังคมในปัจจุบัน ปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 4 ดาเนินการ ดังนี้
1. ยกเลิกหนังสือกระทรวงมหาดไทยจานวน 3 ฉบับ ดังนี้
๑.๑ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว.3161 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553
๑.๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.2150 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
๑.๓ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.2029 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557
และให้องค์กรปกครองท้องถิ่นถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ทั้งนี้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงตระหนัก
ว่าเจตนารมณ์ของการกาหนดให้มีเงินสะสมนั้น ก็เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะการเงิน
การคลังที่มั่นคง พร้อมที่จะรับภาระในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในอนาคตที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้หรือนาไปใช้เพื่อการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ ดังนั้น จึง
ควรพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมอย่างระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. กาหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตาม
อานาจหน้าที่ และสนับสนุนการดาเนินการตามนโยบายรัฐบาล ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนี้
2.1 ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบยอดเงินสะสมที่
นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมที่ส่งฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) หรือเงินทุน
ส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) แล้วนาไปหักรายการเงินสะสมที่มีภาระผูกพัน
แล้วแต่ยังไม่ได้ดาเนินการหรืออยู่ระหว่างดาเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย เพื่อพิสูจน์ยอดเงินสะสม
คงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สามารถนาไปใช้ได้
2.2 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ
89 วรรคท้าย ที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจาและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คานึงถึงฐานะ
การคลังและเสถียรภาพในระยะยาว ดังนั้น ก่อนจะนาเงินสะสมตามจานวนในข้อ 2.1 ไปใช้ ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสารองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่าย
ในกรณีดังต่อไปนี้
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2.2.1 สารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยคานวณจากฐานเงินเดือน ค่าจ้างบุคลากร
ท้องถิ่น ที่จะปรับขึ้น ในวันที่ 1 เมษายน 2559 ประมาณสามเดือน
2.2.2 สารองจ่ายกรณีที่ยังไม่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์
โดยคานวณจากยอดวงเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับในแต่ละเดือน ได้แก่
(1) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ ประมาณสาม
เดือน
(2) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น เช่น เบี้ยยังชีพคนชรา เบี้ยยังชีพผู้พิการ เป็นต้น ประมาณ
สองเดือน
2.2.3 สารองจ่ายกรณีสาธารณภัย โดยสารองไว้ร้อยละสิบของยอดวงเงินสะสมคงเหลือ
หลังจากหักรายการตามข้อ 2.2.1 – 2.2.2
2.3 ลักษณะและประเภทโครงการที่สามารถนาเงินสะสมไปใช้จ่ายได้
2.3.1 โครงการที่จะนาเงินสะสมไปใช้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์และตรงกับความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริงโดยนาข้อมูลปัญหาและความต้องการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดทาโครงการ
ทั้งนี้ ไม่ให้นาเงินสะสมไปใช้จ่ายในโครงการหรือกิจการที่ฟุ่มเฟือย หรือไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์โดยตรงกับประชาชน เช่น การก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทาการ การจัดหารถส่วนกลาง
หรือรถประจาตาแหน่ง การจัดหาครุภัณฑ์สานักงาน การศึกษาดูงาน เป็นต้น
2.3.2 ให้กระทาได้เฉพาะโครงการหรือกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในด้านการบริการชุมชนและสังคม กิจการที่จัดทาขึ้นเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 89 โดยพิจารณาให้
ความสาคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้
(1) สนับสนุนการดาเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(2) โครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้าด้านการเกษตร เช่น ฝาย
แก้มลิง คลองไส้ไก่ ท่อส่งน้า สระขนมครกในพื้นที่การเกษตร การขุดสระ บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
เป็นต้น
(3) ปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค เช่น ประปาหมู่บ้าน ถังเก็บน้า
กลางหรือถังเก็บน้าฝนในที่สาธารณะ โอ่งน้า บ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค เป็นต้น
(4) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล (การท่องเที่ยววิถีไทย)
การส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เช่น การก่อสร้างหรือปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว สิ่ง
อานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น ห้องสุขา ศาลาที่พัก ลานจอดรถ ฯลฯ การดูแลรักษาความ
ปลอดภัยนักท่องเที่ยว การจัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่าง เป็นต้น
ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจขอความร่วมมือในด้านข้อมูลหรือคาแนะนา
จากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมาประกอบการพิจารณากาหนดพื้นที่เป้าหมาย หรือกิจกรรมที่
ดาเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อันเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นตาม
นโยบายของรัฐบาล
(5) โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) อยู่ระหว่างดาเนินการรับซื้อยางจากเกษตรกรเพื่อนามาใช้ใน
โครงการ เมื่อทราบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายชื่อผู้ประกอบการที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ
ประเภทโครงการ มาตรฐานวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ รวมทั้งราคามาตรฐาน หรือราคากลางแล้ว
กระทรวงมหาดไทยจะได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง
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(6) โครงการหรือกิจการตามอานาจหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่า
จาเป็นต้องดาเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
2.3.3 การจัดทาโครงการให้เป็นไปตามศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
แห่ง โดยพิจารณาจากยอดเงินสะสมที่เหลืออยู่หลังจากได้สารองไว้สาหรับรายจ่ายที่จาเป็นตามข้อ
2.2 แล้ว
2.3.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีความพร้อมด้านสถานที่ และโครงการหรือ
กิจการต้องไม่ซ้าซ้อนกับโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทาไว้แล้ว หรือที่ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐได้ดาเนินการแล้ว รวมทั้งสามารถดาเนินการได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2.3.5 กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จะดาเนินการ หรือโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร้องขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดาเนินการจะต้องเป็นโครงการที่เป็นภาพรวมของจังหวัด ที่มุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นส่วน
ร่วมมีผู้ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งแห่ง และเป็นโครงการที่เกิน
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยถือปฏิบัติ ตามประกาศคณะกรรมการการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกาหนดอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546
3. การรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสม
เมื่อผู้มีอานาจอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผล
การใช้จ่ายเงินสะสมให้จังหวัดเพื่อรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบตามแบบที่
กาหนด
4. การกากับดูแล
4.1 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับดูแลการใช้จ่ายเงินสะสมให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ขอทางราชการและประโยชน์ที่
ประชาชนจะได้รับเป็นสาคัญ โดยถือปฏิบัติตามประกาศ คสช.104/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม
2557
4.2 ให้ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัด/ท้องถิ่นอาเภอ
สนับสนุนการทางานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอ โดยให้ความสาคัญในการติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแนวทางข้างต้น โดยเคร่งครัด
ดิฉันจึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมรับทราบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไป
ในลาดับต่อไป ใคร่ให้ผู้อานวยการกองคลังได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ
ดิฉันขอเรียนชี้แจงถึงสถานะการคลังของ อบต.แม่ใส ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559 ให้ที่ประชุมทราบ
ดังนี้
- อบต.แม่ใส มีทุนสารองเงินสะสม ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559 จานวน 8,571,054.16 บาท
- มีเงินสะสมที่สามารถนาไปบริหารได้ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559 จานวน 9,065,206.85 บาท
- หักค่าใช้จ่ายประจา(รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรและเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)ในแต่ละเดือน
จานวนเดือนละ 1,824,000 บาท รวม ประมาณสามเดือน เป็นเงิน 4,361,955 บาท
- คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนาไปบริหารได้ จานวน 4,703,251.85 บาท
- หักค่าสารองจ่ายกรณีเกิดสาธารณภัย 10% จานวน 470,325.19 บาท
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- ดังนั้น อบต.แม่ใส จะมียอดเงินสะสมที่สามารถนาไปใช้จ่ายได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559
จานวน 4,232,926.67 บาท

ประธานสภา อบต.

นายก อบต.แม่ใส

รายละเอียดปรากฏตามแบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมที่แจกให้ผู้เข้า
ประชุมทุกท่านไปแล้ว จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ท่านปลัด อบต.แม่ใสและผู้อานวยการกองคลังได้ชี้แจงถึงระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
ตลอดจนฐานะการคลังของ อบต.แม่ใส ที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบแล้ว ต่อไปขอเชิญท่านนายก
อบต.แม่ใส ได้เสนอโครงการจ่างๆ ที่จะขอใช้จ่ายจากเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ต่อ
สภา อบต.แม่ใส เพื่อพิจารณาให้การอนุมัติต่อไป
ด้วย อบต.แม่ใส ได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาน้าท่วมขังในฤดูฝน ปัญหาถนนหนทางชารุดเป็นหลุม
เป็นบ่อ ถนนแคบ ทาให้การสัญจรไม่ได้รับความสะดวก เป็นต้น แต่เนื่องจาก อบต.แม่ใส ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประกอบกับงบประมาณปกติของ
อบต.แม่ใส มีจากัด ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวให้แก่ประชาชน จึงมีความ
จาเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจาปีงบประมาณ 2559 จานวน 5,110,400.- บาท เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตาบลแม่ใส
ดังนี้
1. โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าแบบมีฝาปิด (จากบ้านนางศรีเวช กันทะวงค์ ถึง
บ้านนายจันทร์ อธิปปันเลายา) บ้านร่องไฮ หมู่ที่ 1 ตาบลแม่ใส เป็นเงิน 287,000.- บาท
ปริมาณงาน กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.25 - 0.75 ม. ยาว 132.00 ม.พร้อมวางท่อระบายน้า ค.
ส.ล.Æ 0.30 ม. จานวน 36 ท่อน (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.แม่ใส)
2. โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ามีฝาปิด ถนนร่องแหย่ง ฝั่งทิศตะวันตก บ้านแม่ใส
ใต้ หมู่ที่ 2 ตาบลแม่ใส เป็นเงิน 233,000.- บาท ปริมาณงาน กว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.45 0.60 ม. ยาว 94.00 ม. พร้อมวางท่อระบายน้า ค.ส.ล.Æ 0.40 ม. จานวน 34 ท่อน
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.แม่ใส)
3. โครงการที่ 3 โครงการลงหินคลุกถนนสายการเกษตรทุ่งสันป่าเปา บ้านแม่ใสใต้ หมู่ที่ 2
ตาบลแม่ใส เป็นเงิน 213,000.- บาท ปริมาณงาน ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 3.0 ม. ยาว 1,350.0
ม.หนาเฉลี่ย 0.05 ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 303.75 ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการ อบต.แม่ใส)
4. โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ามีฝาปิด ( ถนนสายในซอย 2 ฝั่งทิศตะวันตก ) บ้าน
ทุง่ วัวแดง หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ใส เป็นเงิน 232,000.- บาท ปริมาณงาน กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย
0.20 - 0.45 ม. ยาว 118.00 ม. พร้อมวางท่อระบายน้า ค.ส.ล.Æ 0.30 ม. จานวน 37 ท่อน
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.แม่ใส)
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5. โครงการที่ 5 โครงการลงหินคลุกถนนสายการเกษตรร่องห้า บ้านทุ่งวัวแดง หมู่ที่ 3 ตาบล
แม่ใส เป็นเงิน 406,000.- บาท ปริมาณงาน ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 3.0 ม. ยาว 2,570.0 ม.
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 578.25 ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการ อบต.แม่ใส)
6. โครงการที่ 6 โครงการลงดินลูกรังถนนสายการเกษตร (ร่องห้า - โชคปู่แรม) บ้านทุ่งวัวแดง
หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ใส เป็นเงิน 287,000.- บาท
สายที่ 1 ลงดินลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 700.0 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
สายที่ 2 ลงดินลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 480.0 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,510.40 ลบ.ม.
7. โครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ามีฝาปิด ( บ้านนางแสงเดือน บุญวงค์ ถึง บ้านนาง
ยุพา จุมปา ) บ้านแม่ใสเหล่า หมู่ที่ 4 ตาบลแม่ใส เป็นเงิน 343,000.- บาท ปริมาณงาน
กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.35 - 0.60 ม. ยาว 164.00 ม. พร้อมวางท่อระบายน้า ค.ส.ล.Æ 0.30
ม. จานวน 31 ท่อน (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.แม่ใส)
8. โครงการที่ 8 โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อแฮ้ว ( จากวัดบ่อแฮ้ว ถึง
ตลาดสดบ้านบ่อแฮ้ว ) หมู่ที่ 5 ตาบลแม่ใส เป็นเงิน 211,000.- บาท ปริมาณงาน ขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 0.60 - 0.90 ม. ยาว 541.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 406.13 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.แม่ใส)
9. โครงการที่ 9 โครงการลงหินคลุกถนนสายการเกษตรข้างศาลเจ้าพ่อถา บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 5
ตาบลแม่ใส เป็นเงิน 174,000.- บาท ปริมาณงาน ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 3.0 ม. ยาว 1,070.0
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 240.75 ลบ.ม. (รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการ อบต.แม่ใส)
10. โครงการที่ 10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ามีฝาปิด ซอย 2 บ้านสันป่าถ่อน หมู่ที่ 6 ตาบล
แม่ใส เป็นเงิน 348,000.- บาท ปริมาณงาน กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.60 ม. ยาว
171.00 ม. พร้อมวางท่อระบายน้า ค.ส.ล.Æ 0.30 ม. จานวน 44 ท่อน (รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการ อบต.แม่ใส)
11. โครงการที่ 11 โครงการลงหินคลุกถนนสายการเกษตรสถานีสูบน้าบ้านสันป่าถ่อน บ้านสันป่า
ถ่อน หมู่ที่ 6 เป็นเงิน 257,000.- บาท ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.0 ม. ยาว 1,570.0 ม.
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 353.25 ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการ อบต.แม่ใส)
12. โครงการที่ 12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าแบบมีฝาปิดถนนสาย 2 จุดเริ่มต้นบ้านนายอินทร์
จันทร์ เมืองชุม ถึงบ้านนายนิรันด บุญศิวิลัยโรจน์ บ้านสันช้างหิน หมู่ที่ 7 ตาบลแม่ใส เป็นเงิน
197,800.- บาท ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.40 เมตร ยาว 105 เมตร พร้อมวาง
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ท่อระบายน้า คสล. Ø 0.30 เมตร จานวน 16 ท่อน รายละเอียดตามรูปรายการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่ใส
13. โครงการที่ 13 โครงการก่อสร้างถนน คสม. ถนนสายปฏิบัติธรรม บ้านร่องไฮ หมู่ที่ 11 ตาบล
แม่ใส เป็นเงิน 262,000.- บาท กว้าง 3 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 510 เมตร รายละเอียดตามรายการ อบต.แม่ใส
14. โครงการที่ 14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าจานวน 3 สาย บ้านแม่ใสเหนือ หมู่ที่ 9 ตาบลแม่
ใส เป็นเงิน 290,100.- บาท
- สายที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัว U แบบไม่มีฝาปิด ถนนซอย 1 เชื่อม ซอย 2 กว้าง
0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 - 0.30 เมตร ยาว 80 เมตร
- สายที่ 2 ซอย 2 ก่อสร้างรางระบายน้าแบบมีฝาปิด จุดเริ่มต้นแยกทางหลวง 1193 ถึง
บ้านนางสาววนิดา นักไร่ กว้าง 0.40 เมตร ยาว 66 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.40 เมตร พร้อมวาง
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.30 เมตร จานวน 10 ท่อน
- สายที่ 3 ซอย 5 ก่อสร้างรางระบายน้าแบบมีฝาปิด จุดเริ่มต้นบ้านนายพุธ นนท์ศรี จุดสิ้น
ลาเหมืองร่องแหย่ง กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 - 0.40 เมตร ยาว 58 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.
Ø 0.30 เมตร จานวน 12 ท่อน รายละเอียดตามรูปแบบรายการ อบต.แม่ใส
15. โครงการที่ 15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าแบบฝาปิด จุดเริ่มต้นหน้าอาคารเอนกประสงค์
หมู่ที่ 10 ถึงบ้าน ด.ต.ประสาร ปิงสุแสน บ้านสันป่าถ่อน หมู่ที่ 10 เป็นเงิน 361,000.- บาท
กว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.60 เมตร ยาว 92 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้า คสล. Ø
0.60 เมตร จานวน 44 ท่อน รายละเอียดตามรูปรายการ อบต.แม่ใส
16. โครงการที่ 16 โครงการลงหินคลุกถนนสายการเกษตร จุดเริ่มต้นสามแยกฌาปนสถาน หมู่ที่ 10
ถึงที่นานางอ้อย เครืออินทร์ บ้านสันป่าถ่อน หมู่ที่ 10 ตาบลแม่ใส เป็นเงิน 53,500.- บาท โดย
ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 330 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 74.25 ลบ.ม. รายละเอียดตามรูปรายการ อบต.แม่ใส
17. โครงการที่ 17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ภายในหมู่บ้านร่องไฮ จานวน 3 สาย
หมู่ที่ 11 ตาบลแม่ใส เป็นเงิน 274,000.- บาท
- สายที่ 1 ถนนสายการเกษตร ซอยข้างบ้านนายส่วย ยะนา กว้าง 3.00 เมตร ยาว 112
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร
- สายที่ 2 ถนนซอย 4 ทางเข้าบ้านพ่อจันทร์ ชุ่มลือ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 38 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 114 ตารางเมตร
- สายที่ 3 ถนนซอย 5 ทางเข้าบ้านพ่อเสริฐ ชุ่มลือ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 33 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 82.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปรายการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่ใส
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18. โครงการที่ 18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าแบบมีฝาปิด จานวน 2 สาย บ้านแม่ใสเหล่าใต้
หมู่ที่ 12 ตาบลแม่ใส เป็นเงิน 190,000.- บาท
- สายที่ 1 จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนางบุญปั๋น วงศ์ราษฏร์ ถึงตลาดสด หมู่ที่ 4 กว้าง 0.40
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 - 0.40 เมตร ยาว 41 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้า คสล. Ø 0.30 เมตร
จานวน 9 ท่อน
- สายที่ 2 ถนนซอย 6 ทางเข้าบ้านนางจีน ชุ่มวงศ์ กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.40
เมตร ยาว 60 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้า คสล. Ø 0.30 เมตร จานวน 13 ท่อน รายละเอียดตาม
รูปรายการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
19. โครงการที่ 19 โครงการลงหินคลุกถนนสายการเกษตรทุ่งป่าแดง บ้านแม่ใสเหล่าใต้ หมู่ที่ 12
ตาบลแม่ใส เป็นเงิน 150,000.- บาท ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 438.75 ลบ.ม. รายละเอียดตามรูปรายการ
อบต.แม่ใส
20. โครงการที่ 20 โครงการลงหินคลุกถนนสายการเกษตรทุ่งป่าตาล บ้านแม่ใสเหนือ หมู่ที่ 9 ตาบล
แม่ใส เป็นเงิน 277,000.- บาท ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 1,530 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 342 ลบ.ม. รายละเอียดตามรูปรายการ อบต.แม่
ใส

ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

โดยมีรายละเอียดของโครงการและประมาณการตามเอกสารที่แจกทุกท่าน รวมยอดเงิน
อุดหนุนที่ขออนุมัติใช้จ่ายครั้งนี้ จานวน 5,110,400.- บาท ตามที่ปลัด อบต. ได้ชี้แจงแนวทางเรื่อง
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้นนั้น กระผมเห็นว่าร่างหนังสือ
ดังกล่าวผู้มีอานาจยังไม่ได้ลงนามแต่อย่างใด จึงไม่ต้องนามาบังคับใช้ในตอนนี้
ก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจาปีงบประมาณพ พ.ศ.2559 กระผม
ใคร่ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาว่าโครงการดังกล่าวข้างต้นทั้ง 20 โครงการที่กระผมเสนอใช้จ่ายเงิน
สะสม เป็นโครงการที่เป็นความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตาบลแม่ใส
หรือไม่ ขอให้ท่านประธานสภา อบต.แม่ใส ได้ขอมติที่ประชุมในประเด็นนี้ก่อนครับ
นายก อบต. ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแล้ว และได้ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาว่าโครงการดังกล่าว
ข้างต้นทั้ง 20 โครงการที่ท่านนายก อบต.แม่ใส เสนอใช้จ่ายเงินสะสม เป็นโครงการที่เป็นความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตาบลแม่ใสหรือไม่ จึงขอมติที่ประชุมว่า
โครงการดังกล่าวข้างต้นทั้ง 20 โครงการที่ท่านนายก อบต.แม่ใส เสนอใช้จ่ายเงินสะสม เป็น
โครงการที่เป็นความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตาบลแม่ใสหรือไม่
ท่านใดเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เป็นความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในตาบลแม่ใส โปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมือให้ความเห็นชอบ จานวน 23 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นว่าโครงการดังกล่าวข้างต้นทั้ง 20 โครงการที่ท่านนายก อบต.แม่ใส
เสนอใช้จ่ายเงินสะสม เป็นโครงการที่เป็นความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
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ปลัด อบต.แม่ใส

นายสมพร ดวงแก้ว

ประชาชนในตาบลแม่ใส ในลาดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ตามที่ท่านนายก อบต.แม่ใส เสนอมา จานวน 20 โครงการ วงเงิน
งบประมาณที่ขออนุมัติใช้จ่าย จานวน 5,110,400.- บาท ผู้เข้าประชุมท่านใดมีข้อสอบถามเกี่ยวกับ
เรื่องนี้หรือไม่อย่างไร ขอเชิญอภิปรายได้
เนื่องจากยอดเงินสะสมที่ท่านนายก อบต.แม่ใสเสนอขอใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559
จานวน 5,110,400.- บาท นั้น เป็นยอดเงินที่เกินกว่าวงเงินสะสมที่สามารถนาไปบริหารจัดการได้
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่ดิฉันได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วข้างต้น อีกประการหนึ่งตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว ลงวันที่ 10 มีนาคม 25589 เรื่อง
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้แนวทางเรื่องการใช้จ่ายเงิน
สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เอาไว้แล้ว โดยได้กาหนดให้ อปท.
ได้ให้ความสาคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้
(1) สนับสนุนการดาเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(2) โครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้าด้านการเกษตร เช่น ฝาย
แก้มลิง คลองไส้ไก่ ท่อส่งน้า สระขนมครกในพื้นที่การเกษตร การขุดสระ บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
เป็นต้น
(๓) ปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค เช่น ประปาหมู่บ้าน ถังเก็บน้า
กลางหรือถังเก็บน้าฝนในที่สาธารณะ โอ่งน้า บ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค เป็นต้น
(๔) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล (การท่องเที่ยววิถีไทย)
การส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เช่น การก่อสร้างหรือปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว สิ่ง
อานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น ห้องสุขา ศาลาที่พัก ลานจอดรถ ฯลฯ การดูแลรักษาความ
ปลอดภัยนักท่องเที่ยว การจัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่าง เป็นต้น
ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจขอความร่วมมือในด้านข้อมูลหรือคาแนะนา
จากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมาประกอบการพิจารณากาหนดพื้นที่เป้าหมาย หรือกิจกรรมที่
ดาเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อันเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นตาม
นโยบายของรัฐบาล
(๕) โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) อยู่ระหว่างดาเนินการรับซื้อยางจากเกษตรกรเพื่อนามาใช้ใน
โครงการ เมื่อทราบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายชื่อผู้ประกอบการที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ
ประเภทโครงการ มาตรฐานวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ รวมทั้งราคามาตรฐาน หรือราคากลางแล้ว
กระทรวงมหาดไทยจะได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง
(๖) โครงการหรือกิจการตามอานาจหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่า
จาเป็นต้องดาเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ดังนั้น ในการใช้จ่ายเงินสะสมของ อบต.แม่ใส จึงควรต้องถือปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าวด้วยเช่นกัน
รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสั่งการที่ได้นาเสนอบนจอโปรเจคเตอร์ให้ทุกท่านได้พิจารณาแล้ว
เนื่องจากหนังสือฉบับดังกล่าว ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามเรียบร้อยแล้วและกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นเพิ่งจะนาลงในเวบไซต์กรมฯ เมื่อกี้นี้ จึงได้นาเนอให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมๆกัน
ท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ กระผมนายสมพร ดวงแก้ว สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมูที่ 4 ขอ
สอบถาม ผอ.กองคลัง ว่าตอนนี้รายได้ของ อบต.แม่ใส เข้ามาเท่าไหร่แล้วครับ
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ผอ.กองคลัง

นายเสรีย์ เครื่องสนุก
ปลัด อบต.แม่ใส

นายเสฏฐวุฒิ บุญมา
นายอุดม นาแพร่

นายนิรุตติ์ เตปันคา

นายอุดม นาแพร่
นายสมพร ดวงแก้ว
นายอร่าม ขาวแสง

นายนิพจน์ สุวรรณ์

นายก อบต.แม่ใส

ขณะนี้ รายได้ของ อบต.แม่ใส เข้ามาแล้ว 15,826,192.62 บาท แยกเป็น เงินรายได้ จานวน
11,602,791.62 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 4,223,401 บาท โดยเงินรายได้ที่เข้าในแต่ละเดือน
เพียงพอสาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจาในแต่ละเดือนเท่านั้น โดยเฉพาะในปีนี้เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพ
กรมฯได้จัดสรรให้ อปท. เป็นงวดๆละสามเดือน จากตาเดิมที่จัดสรรให้งวดละหกเดือน อบต.จึง
จาเป็นต้องมีเงินสะสมเพียงพอที่จะนามาสารองเป็นค่าใช้จ่ายประจาและกรณีที่เงินอุดหนุนเบี้ยยัง
ชีพจัดสรรให้ล่าช้า ไม่เช่นนั้นจะทาให้กระทบต่อการบริหารงานของ อบต.ได้ จึงขอนาเรียนให้ที่
ประชุมทราบค่ะ
ท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ กระผมนายเสรีย์ เครื่องสนุก สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมูที่ 1 ขอ
สอบถามว่ายอดเงินสะสมที่สามารถนามาใช้จ่ายได้ในตอนนี้ จานวน 4,232,926.67 บาท ใช่หรือไม่
ถูกต้องค่ะ ตามที่ดิฉันได้นาเรียนที่ประชุมไปแล้วและขอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย ทั้งในส่วนของ
วงเงินสะสมที่จะอนุมัติให้ใช้จ่ายและประเด็นโครงการต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง ถือว่าดิฉันได้ชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุม
ทราบแล้ว ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมจึงอยู่ที่ที่ประชุมจะพิจารณา
ท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ กระผมนายเสฏฐวุฒิ บุญมา สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมูที่ 2 เห็น
ว่าทุกโครงการที่ท่านนายกเสนอมานั้นเป็นโครงการที่ชาวบ้านเดือดร้อนทั้งหมด
ท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ กระผมนายอุดม นาแพร่ สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมูที่ 4 จริงอยู่
ที่ทุกโครงการที่ท่านนายกเสนอมานั้น เป็นโครงการที่เป็นความต้องการและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของชาวบ้าน แต่ควรต้องพิจารณาว่าโครงการไหนที่มีความจาเป็นเร่งด่วนบ้าง โครงการ
ไหนที่พอจะชะลอได้ก้อควรจะชะลอไปก่อน
ท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ กระผมนายนิรุตติ์ เตปันคา สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมูที่ 11
กระผมเห็นว่าโครงการที่ท่านนายกเสนอขอใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ เพิ่งผ่านการเพิ่มเติมใน
แผนพัฒนา อบต.สามปี (พ.ศ.2559-2561) ในการประชุมครั้งก่อน แต่ตอนนี้กลับขอใช้เงินสะสม
ดาเนินการทันที ทุกโครงการมีความสาคัญเหมือนกันหมด ขอเสนอให้พิจารณาทีละโครงการ
ท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ กระผมนายอุดม นาแพร่ สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมูที่ 4 กระผม
ขอเสนอให้พิจารณาหมู่บ้านละ 1 โครงการ เพื่อให้วงเงินใช้จ่ายเงินสะสมลดลง
ท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ กระผมนายสมพร ดวงแก้ว สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมูที่ 4 ขอ
เสนอให้พิจารณาทีละโครงการ
ท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ กระผมนายอร่าม ขาวแสง สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมูที่ 6 ขอ
เสนอให้พิจารณาทีละโครงการ โดยให้พิจารณาโครงการที่ชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆ ถ้าเช่นนั้น
โครงการลงหินคลุกของหมู่ที่ 6 จะชะลอออกไปก่อนก็ได้
ท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ กระผมนายนิพจน์ สุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมูที่ 8 ขอ
เสนอให้พิจารณาตัดโครงการที่ยังไม่จาเป็นเร่งด่วนออกไป ให้เหลือวงเงินไม่เกินที่สามารถนามา
บริหารได้
กระผมได้เสนอโครงการให้ที่ประชุมพิจารณาจานวน 20 โครงการ ผมเป็นนายก อบต.แม่ใส เป็น
ตัวแทนของชาวบ้านทั้งตาบลแม่ใส มีหน้าที่ดูและแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านทั้งตาบลแม่ใส ที่ผ่านมา
เวลาผมไปพบชาวบ้านจะได้รับเรื่องราวร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านทุกหมู่บ้าน ถ้าผมไม่ทาก็
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จะโดนชาวบ้านว่าเอาได้ กระผมยังยืนยันจะเสนอโครงการให้สภา อบต.แม่ใส พิจารณาอนุมัติทั้ง 20
โครงการ หากท่านจะตัดโครงการใดออกไป กระผมก็จะแจ้งชาวบ้านว่ากระผมเสนอแล้วแต่สภาไม่
อนุมัติ
นายอนันต์ เมืองชุม
ท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ กระผมนายอนันต์ เมืองชุม สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมูที่ 7 ที่ท่าน
นายก อบต.พูดมาก็ถูก กระผมอยากเสนอให้ท่านนายกได้เฉลี่ยงบประมาณให้แต่ละหมู่บ้านเท่าๆ
กัน หมู่บ้านละ 1 โครงการ หมู่บ้านของผมยังต้องการการพัฒนาอีกเยอะ และเพื่อให้เกิดความ
ยุติธรรมไม่เกิดความแตกแยกกัน
นายก อบต.แม่ใส
ถ้าเป็นโครงการที่จะสร้างความแตกแยกในตาบลแม่ใส ผมจะไม่ทาเด็ดขาด
นายเสฏฐวุฒิ บุญมา
ท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ กระผมนายเสฏฐวุฒิ บุญมา สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมูที่ 2
เนื่องจากตอนนี้สภา อบต.แม่ใส ใกล้ครบวาระแล้ว กระผมเห็นว่าจะทาอะไรก็ควรจะรีบทา
นางสาวทัศมาลัย ผั้นสืบ ท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ ดิฉันนางสาวทัศมาลัย ผั้นสืบ สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมูที่ 8
ขอเสนอให้สมาชิกสภา อบต. ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ ได้ชี้แจงถึงความจาเป็นให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อ
ประกอบการพิจารณา
นายพัฒน์พงษ์ บัวเงิน ท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ กระผมนายพัฒน์พงษ์ บัวเงิน สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมูที่ 3
อบต.แม่ใส ยังมีเงินทุนสารองเงินสะสมอีกประมาณ 8.5 ล้านบาท การใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้คงจะ
ไม่มีปัญหาอะไร
นายสมบูรณ์ มอญแก้ว ท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ กระผมนายสมบูรณ์ มอญแก้ว สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมูที่ 9
กระผมขอเสนอให้สภาพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมภายในวงเงินที่สามารถใช้จ่ายได้ จานวน
4,232,926.67 บาท
นายก อบต.แม่ใส
เรียนท่านสมาชิกสภา อบต.แม่ใสทุกท่าน กระผมจะรับผิดชอบเอง กรณีที่เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลัง
การอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ เช่น ทาให้ อบต.มีงบประมาณในการบริหารงานไม่เพียงพอ
ประธานสภา อบต.
ดิฉันได้ฟังทุกฝ่ายชี้แจงแล้ว เห็นว่ามีความเห็นที่แตกต่างกัน ในประเด็นของวงเงินที่จะอนุมัติให้ใช้
จ่ายและประเด็นโครงการที่ขออนุมัติ ดังนั้น ดิฉันจะขอถามมติที่ประชุม โดยแยกเป็นสองประเด็น
ดังนี้
1. ประเด็นวงเงินที่จะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2. ประเด็นโครงการที่จะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

โดยจะขอมติที่ประชุมในประเด็นวงเงินที่จะอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ท่านใดอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จานวน 5,110,400.- บาท
ตามที่ท่านนายก อบต.แม่ใส เสนอมา โปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต.แม่ใส ยกมือให้การอนุมัติ จานวน 16 คน
ท่านใดอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จานวนไม่เกิน 4,232,926.67 บาท
ตามที่ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต.แม่ใส ยกมือให้การอนุมัติ จานวน 7 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมติให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 จานวน 5,110,400.- บาท ตามที่ท่านนายก อบต.แม่ใส เสนอ ต่อไปจะเป็น
การพิจารณาในประเด็นโครงการที่จะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.
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ท่านใดให้การอนุมัติโครงการที่จะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จานวน
20 โครงการ ตามที่นายก อบต.แม่ใส เสนอ โปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต.แม่ใส ยกมือให้การอนุมัติ จานวน 16 คน
มีสมาชิกสภา อบต.แม่ใส ยกมือไม่อนุมัติ จานวน 7 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมติโครงการที่จะให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
จานวน 20 โครงการ ตามที่นายก อบต.แม่ใส เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

ปลัด อบต.แม่ใส

4.1 การจัดงานรณรงค์ใช้น้าอย่างประหยัดจังหวัดพะเยา
ด้วยจังหวัดพะเยากาหนดจัดงานเดินรณรงค์ใช้น้าอย่างประหยัดจังหวัดพะเยา วันอังคาร ที่ 15
มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรม ข้างอนุสาวรีย์พ่อขุนงาเมือง โดยมีขบวน
รณรงค์จากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่งได้แก่ ทต.บ้านต๋อม ทต.
สันป่าม่วง ทต.บ้านสาง อบต.บ้านตุ่น อบต.แม่ใส ทต.แม่กา และ ทต.ท่าวังทอง มวลชนร่วม
กิจกรรมตาบลละ 100 คน โดย อบจ.พะเยา รับผิดชอบจัดเวที อบต.แม่นาเรือรับผิดชอบนาคณะ
ดนตรีบ้านโซ้ นาขบวน รูปแบบขบวนแต่ละ อปท. ให้ยึดแบบชาวบ้านเรียบง่าย จึงขอแจ้งให้ทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน การแต่งกาย เสื้อหม้อฮ่อม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ปลัด อบต.แม่ใส

4.2 การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจาปี 2559
ด้วยจังหวัดพะเยากาหนดจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจาปี 2559 ในวันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2559
เวลา 08.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา
อบต. และพนักงาน ลูกจ้าง ตาบลละ 30 คน มีการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. การรับบริจาค
โลหิต เป้าหมายตาบลละ 10 - 15 คน ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา (หนองระบู)
และ 2. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ รัชกาลที่ 5 ให้ทุก อปท. ในเขตอาเภอเมืองพะเยา จัดเตรียม
พานพุ่มดอกไม้สด 1 พาน เข้าร่วมพิธี จึงขอแจ้งให้ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง
กัน การแต่งกาย ชุดปฏิบัติราชการสีกากีแขนยาว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

ประธานสภา อบต.
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ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ทาให้การประชุมดาเนินมาด้วยความเรียบร้อยและหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าในการประชุมครั้งต่อไปคงจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเช่นนี้อีก ดิฉันในฐานะ
ประธานในที่ประชุม ขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจาปี 2559 ครั้งที่ 2 ไว้เท่านี้ ขอขอบคุณและขอปิดประชุม
ปิดประชุม เวลา 15.30 น.
(ลงชื่อ)

ชไมมาศ มอญแก้ว
ผู้บันทึกการประชุม
( นางชไมมาศ มอญแก้ว )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส

(ลงชื่อ)

นงคราญ นักหล่อ
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
( นางนงคราญ นักหล่อ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2559 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ซึ่งผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีประเด็นต่าง
ๆ ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสได้ประชุมทุกประการ
(ลงชื่อ)

นิพจน์ สุวรรณ์
( นายนิพจน์ สุวรรณ์ )

(ลงชื่อ)

อร่าม ขาวแสง
( นายอร่าม ขาวแสง )

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

(ลงชื่อ) จุฬาพรรณ ท้าวยศ กรรมการฯ
( นางสาวจุฬาพรรณ ท้าวยศ )
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