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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คือ 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2562 

 วันศุกร์  ที่  25  ตุลาคม  2562   เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คือ 

ผู้มาประชุม 

 

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายเสถียร  ทาเขียว รองประธานสภาเทศบาล เสถียร  ทาเขียว 

2. นางผอ่งศรี  ชัยรุ่งเรอืง เลขานุการสภาเทศบาล ผอ่งศรี  ชัยรุ่งเรอืง 

3. นายจรัญ  กิจสุภา สมาชิกสภาเทศบาล จรัญ  กิจสุภา 

4. นายบุญมี  ไชยเทพ สมาชิกสภาเทศบาล บุญมี  ไชยเทพ 

5. นายทวีสิน  มูลเทพ สมาชิกสภาเทศบาล ทวีสิน  มูลเทพ 

6. นายมงคล  ถาปินตา สมาชิกสภาเทศบาล มงคล  ถาปินตา 

7. นายธีรศานต์  เดชปัญญา สมาชิกสภาเทศบาล ธีรศานต์  เดชปัญญา 

8. นายประเสริฐ  บุญมา สมาชิกสภาเทศบาล ประเสริฐ  บุญมา 

9. นางสาวสมบูรณ์  ชูยกปิ่น สมาชิกสภาเทศบาล สมบูรณ์  ชูยกปิ่น 

10. นายนนทวัฒน์  วรรณา สมาชิกสภาเทศบาล นนทวัฒน์  วรรณา 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นางศรไีว  ยะจา   ประธานสภาฯ   

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายอุดม  อิ่นค า นายกเทศมนตรี อุดม  อิ่นค า 

2. นายฉลอง  เครื่องนันตา รองนายกเทศมนตรี ฉลอง  เครื่องนันตา 

3. นายอดุลย์  เตชะ รองนายกเทศมนตรี อดุลย์  เตชะ 

4. นายนพพร  พยัคฆา เลขานุการนายกฯ นพพร  พยัคฆา 

5. นายวุฒิภัทร  มูลศรี ที่ปรึกษานายกฯ วุฒิภัทร  มูลศรี 

6. นายกษิตกิานต ์ ปาจุวัง รองปลัดเทศบาล กษิตกิานต ์ ปาจุวัง 

7. นางสาวเกษศิรินทร์  กันทะอินทร์ หัวหนา้ส านักปลัด เกษศริินทร์  กันทะอินทร์ 

8. นางพัชรี  ถิรขจรวงค์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา พัชร ี ถิรขจรวงศ์ 
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9. นายไชยยศ  ศักดิ์ศรีศริิสกุล ผู้อ านวยการกองคลัง ไชยยศ  ศักดิ์ศรศีริิสกุล 

10. นายชวารินทร์  เขื่อนจินดาวงศ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ชวารนิทร ์ เขื่อนจนิดาวงศ์ 

11. นายสุรเชษฐ  คชนิล นติกิรช านาญการ สุรเชษฐ  คชนิล 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
 

รองประธานสภาฯ        ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่คือผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ได้รับแจ้งจากประธานสภา
เทศบาลต าบลแม่คือ ว่าประธานสภาฯ ติดภารกิจส่วนตัว ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม
ในวันนี้ได้ จึงมอบหมายให้ รองประธานสภาฯ ท าหน้าที่ในการเป็นประธานในการ
ประชุมในวันนี้  ข้าพเจ้าจึงเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คือ สมัยวิสามัญ สมัย
ที่ 1 ครั้งที่  1  ประจ าปี  2562  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
เป็นล าดับต่อไป 

เลขานุการสภาฯ เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
ขออนุญาตอ่านประกาศอ าเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบล
แม่คือ สมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ประจ าปี  2562 

ประกาศอ าเภอดอยสะเก็ด 
เรื่อง  ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คือ  

สมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ประจ าปี  2562 
.............................................. 

ตามที่เทศบาลต าบลแม่คือ มีความจ าเป็นต้องเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คือ สมัย
วิสามัญ สมัยที่  1  ประจ าปี  2562  เพ่ือพิจารณาการขออนุมัติใช้จ่ายสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2563  งบประมาณ  2,500,000  บาท นั้น 

อ าเภอดอยสะเก็ด พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพ่ือประโยชน์ของเทศบาลต าบลแม่คือ อาศัย
อ านาจในมาตรา  ๒6  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ถึง
ฉบับที่  14)  พ.ศ.  2562 และข้อ  36  (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  2) พ.ศ.  2554 
ประกอบกับค าสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4250/2561 ลงวันที่  10  ตุลาคม  2561  
เรื่อง การมอบอ านาจให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึง
ประกาศก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คือ สมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ประจ าปี  
2562 มีก าหนดสิบห้าวัน ตั้งแต่วันที่  21  ตุลาคม  -  4  พฤศจิกายน  2562   

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  10  ตุลาคม  2562 
 (นายอรรถชา  กัมปนาทแสนยากร) 

นายอ าเภอดอยสะเก็ด ปฏิบัติราชการแทน 
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ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

รองประธานสภาฯ - ขอบคุณคณะผู้บริหารของเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมงานใน
วันปิยมหาราช วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ดที่ผ่านมา 

 - ครอบครัวของอดีตท่าน ส.ท.รัส  อุเต็น ผู้ล่วงลับ ได้จัดงานท าบุญครบรอบ 100 วัน
ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ขอเชิญทุกท่านร่วมท าบุญและรับประทานอาหาร
กลางวันร่วมกัน 

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คือ สมัยสามัญ  
                   สมัยท่ี 3  ครั้งที ่2  ประจ าปี  2562  เมื่อวันที ่ 30  สิงหาคม 2562 

รองประธานสภาฯ           สมาชิกท่านใดต้องการ  แก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ ที่ฝ่ายเลขานุการฯได้ส่งให้ ขอ
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ตรวจดูทุกหน้า ถ้าท่านผู้ ใดประสงค์จะแก้ไขข้อความ 
ค าผิด  ขอเรียนเชิญ  

รองประธานสภาฯ มีผู้ใดจะเสนอแก้ไขประเด็นใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข ขอมติที่ประชุมในการ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  
2562  เมื่อวันที่ 30  สิงหาคม  2562 

มติที่ประชุมฯ            สภาเทศบาลฯ มีมติรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คือ   สมัย
สามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่  30  สิงหาคม 2562 

                              ด้วยมติรับรอง  9  เสียง   
 ไม่รับรอง    -  เสียง 

งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบ การพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

รองประธานสภาฯ ญัตตินี้เกี่ยวกับงบประมาณขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯชี้แจงหลักการและเหตุผลที่ต้อง
ขอความเห็นชอบในการพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมโครงการนี้ต่อไป 

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ก่อนที่จะพิจารณาการเสนอญัตติ
ดังกล่าว ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คือ  เพ่ือขอมติให้ความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  นี้ ขอให้ผู้
อ านวยกองคลังชี้แจงสถานะทางการเงินการคลังของเทศบาลต าบลแม่คือ งบเงินสะสม 
ณ ปัจจุบัน และ เชิญ นายกษิติกานต์  ปาจุวัง รองปลัดเทศบาล แจ้งหลักเกณฑ์การใช้
จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ที่ประชุมทราบ 

รองประธานสภาฯ ขอเชิญนายไชยยศ  ศักดิ์ศรีศิริสกุล  ผู้อ านวยการกองคลัง ชี้แจงสถานะทางการเงินการ
คลังของเทศบาลต าบลแม่คือ งบเงินสะสมให้ที่ประชุมทราบ 
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ผู้อ านวยกองคลัง   เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุก
ท่าน 
ยอดเงินสะสมยกมาวันที่  25  ตุลาคม  2562  ๑๔,๖๕๘,๔๖๗.๖๒  บาท 
หัก  กสท.       ๑,๔๖๕,๘๔๖.๗๖  บาท 
เงินสะสมคงเหลือ    ๑๓,๑๙๒,๖๒๐.๘๖  บาท 

 หัก  ส ารองงบบุคลากร (ประมาณ  3  เดือน)           ๙,๐๐๐,๐๐๐.00  บาท 
 เงินสะสมคงเหลือ      ๔,๑๙๒,๖๒๐.๘๖  บาท 
 หัก  ส ารองกรณีสาธารณภัย (ฉุกเฉิน)    ๑,๖๙๒,๖๒๐.๘๖  บาท 
 คงเหลือเงินสะสมที่น าไปจ่ายได้               ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท 
 ดังนั้น  ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ ณ วันที่   25  ตุลาคม  2562     จ านวน  

๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 
29 สิงหาคม  2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แจ้งว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยก าหนดมาตรการหลายมาตรการ 
เช่น การใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะงบลงทุนเศรษฐกิจฐานราก ด้านการเกษตร การ
ท่องเที่ยว การลงทุน และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน และสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสามารถน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้ก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  5  ด้าน ประกอบด้วย   

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
4. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 
5. ด้านการศึกษา 

และอาศัยอ านาจตามความในข้อ  89/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
อนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าเงินสะสมไปใช้จ่ายในการ
ด า เนิ น ก ารต าม แน วท างดั งก ล่ า ว ได้  โด ยยก เว้ น ก ารกั น เงิน ต าม ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
ข้อ 89 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตาม
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ความจ าเป็น โดยค านึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง และต้องเสนอโครงการเพ่ือ
จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่  31  ตุลาคม  2562  เท่านั้น  

รองประธานสภาฯ ขอเชิญ นายกษิติกานต์  ปาจุวัง  รองปลัดเทศบาลต าบลแม่คือ ได้ชี้แจงระเบียบ 
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ที่ประชุมทราบ 

รองปลัดเทศบาล เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุก
ท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.  ๒๕61 ข้อ ๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้
จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง

เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ตามกฎหมายก าหนด 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

(๓) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกัน
ไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

รองประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน พิจารณาโครงการตามลักษณะและประเภทดังกล่าว
ต่อไป ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาถึงความจ าเป็นเร่งด่วนและประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่ 
ต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียดของโครงการที่จะเสนอต่อที่
ประชุมสภาฯ 

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน จากตัวเลขงบประมาณของยอดเงิน
สะสมหลังจากที่ได้ส ารองเป็นรายจ่ายที่จ าเป็นไว้แล้ว มีจ านวนเพียงพอที่จะน าไปใช้จ่าย
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ และสนับสนุนการ
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพทางการคลังในระยะ
ยาว ดังนั้น ในการนี้ จึงขอเสนอโครงการต่าง ๆ เพื่อขอรับความเห็นชอบพิจารณาจ่ายใช้
จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  จ านวน  5   โครงการ  รวม
งบประมาณทั้งสิ้น  2,500,000  บาท  ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบวินัย
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ทางการเงินการคลังที่ดี และสอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพสังคมใน
ปัจจุบัน รายละเอียด ดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จ านวน  11 จุด สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่  
1 , หมู่ที่  2  และ หมู่ที่  3  ต าบลแม่คือ งบประมาณ 499,500  บาท 

2. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่   1 – หมู่ที่  6  จ านวน  10  จุด สถานที่
ด าเนินการ หมู่ที่  1 – หมู่ที่  6  ต าบลแม่คือ งบประมาณ 498,500  บาท 

3. โครงการปรับปรุงอาคารเก็บของ  จ านวน  1  หลัง  สถานที่ด าเนินการ อาคารเก็บ
ของเทศบาลต าบลแม่คือ งบประมาณ 59,000  บาท 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร พร้อมลงหิน
คลุกไหล่ทางสถานที่ด าเนินการ ด้านข้างอาคารอุดมสุข (เทศบาลต าบลแม่คือ) หมู่ที่ 
2 บ้านแม่คือ งบประมาณ  156,000  บาท 

5. โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย ภายในต าบลแม่คือ สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่  1  
ถึง หมู่ที่  6  ต าบลแม่คือ งบประมาณ  1,287,000 บาท 

   หลักการ 
ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่ารัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยก าหนดมาตรการ
หลายมาตรการ และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยสามารถน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
ตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้การบริหารงานกิจการเทศบาลเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว จัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ สามารถแก้ไขปัญหาเรื้อรังในการจัด
กิจกรรมของประชาชน การบริการประชาชนที่ไม่มีสถานที่เพียงพอและปลอดภัย และ
เป็นประโยชน์ด้านการบริการชุมชนและสังคม ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  จึงขอ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจัดท าโครงการ จ านวน  5  โครงการ ดังนี้  ตามแบบเทศบาล
ต าบลแม่คือ 

เหตุผล 
1. เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการสร้าง

ความเข้มแข็งให้ชุมชนต าบลแม่คือ ตามนโยบายของรัฐบาล 
2. เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89  ซึ่งก าหนดไว้ว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่  29 
สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  เพ่ือจัดท าโครงการ 
จ านวน  5  โครงการ เพ่ือใช้ในการบริการสาธารณะแก่ประชาชนต่อไป   
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รองประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการใช้จ่ายเงินสะสม 
โครงการก่อสร้างทั้ง 5  โครงการ หรือไม่ ขอเรียนเชิญ เชิญ นายนนทวัฒน์  วรรณา 

นายนนทวัฒน์ ท่านประธานฯ ที่เคารพ โครงการที่  1 และ โครงการที่  2  ดูจากจุดติดตั้งกล้องบางจุด
อาจทับซ้อนกันเกินไป เช่น จุดหลังวัดแม่คือและหน้าโรงเรียนแม่คือ จากประสบการณ์ที่
เคยสอบถามพนักงานสอบสวนในการติดตามผู้กระท าผิด การสืบสวนของเจ้าหน้าที่
ต ารวจมักจะดูภาพจากกล้องที่ค่อนข้างห่างกัน และเป็นทางแยกเป็นเส้นทางหลบหนี 
เช่นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านหรือระหว่างต าบล ซึ่งมักจะเป็นจุดอ่อน จึงขอเสนอว่า
ขอให้พิจารณาติดตั้งกล้องในจุดที่เป็นทางเข้า-ออกเชื่อมระหว่างหมู่บ้านหรือต าบล อีก
หนึ่งค าถามคือกล้องวงจรปิดความละเอียดสองล้านพิกเซลสามารถมองเห็นทะเบียนรถ
ชัดเจนหรือไม่ 

นายฉลอง ขออนุญาตเสนอเพ่ิมเติมอีกหนึ่งจุดได้แก่ บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านเลคแลนด์บ้านสัน
ต้นแหน เนื่องจากเป็นทางแยกเข้าหมู่บ้านและมักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก 

นายจรัญ ขอเพ่ิมจุดติดตั้งที่บริเวณหน้าหมู่บ้านบ่อสร้างแกรนด์วิว 

รองประธานสภาฯ เชิญท่านนายกฯ ตอบข้อซักถาม 

นายกเทศมนตรี ท่านประธานที่เคารพ ขอบคุณส าหรับค าแนะน าต่างๆ ของท่านสมาชิก คณะผู้บริหารจะ
ได้มีการพิจารณาปรับต าแหน่งของกล้องวงจรปิดบางจุดให้มีความสัมพันธ์กันมากขึ้น 
ส่วนค าถามด้านความละเอียดของกล้องมองได้ชัดมากน้อยแค่ไหน ขออนุญาตท่าน
ประธานให้กองช่างได้ชี้แจง 

รองประธานสภาฯ ขอเชิญกองช่างชี้แจงประเด็นข้างต้น 

นายชวารินทร์ ท่านประธาน ท่านสมาชิก คณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายชวารินทร์  เขื่อนจินดาวงศ์ 
หัวหน้าฝ่ายโยธา ตามค าถามของท่านสมาชิกค่าพิกเซลดังกล่าวเป็นเพียงค่าเริ่มต้น
สามารถซูมเข้าออกได้ในระยะหนึ่งถ้าอยู่ในระยะการควบคุมของกล้อง ถ้าไกลออกไป
มากอาจมองไม่ชัดเจน แต่ถ้าหากเพ่ิมความละเอียดมากขึ้น ราคากล้องก็จะสูงตามขึ้นไป
ด้วย ที่มาของโครงการจะขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้  ขอทุกท่านดูตามเอกสารที่แนบ
โครงการ ตามโครงการที่ ๑ ที่ตั้งกล้องเป็นจุดเดิมที่มีอยู่แล้วซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอย่าง
เหมาะสมจากหลายๆ ฝ่าย จึงไม่สามารถปรับได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ประชุมสภาฯ ในการ
พิจารณา จุดติดตั้งทั้ง ๑๑ จุดนั้น เดิมใช้เป็นระบบไร้สาย แต่พอผ่านระยะเวลานานขึ้น
จึงพบปัญหามากมาย เช่น เมื่อฟ้าร้องมีฝนตก หรือต้นไม้ปิดบัง หรือกิ่งไม้หักพังจะสร้าง
ปัญหาด้านสัญญาณภาพมาก มาครั้งนี้จึงได้ปรับเปลี่ยนเป็นระบบใช้สายไฟเบอร์ออปติก
แทน แต่ยังเป็นกล้องตัวเดิมเพราะยังไม่เสียหาย โครงการที่ ๒ จุดติดตั้ง ๑๐ จุด เดิมที
กล้องที่ติดตั้งนี้ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยี่ห้อ Fujiko เป็น
สายสัญญาณรุ่นเก่าซึ่งเลิกใช้ไปแล้วในปัจจุบัน กล้องของเดิมเสียไปทั้งหมดแล้ว 
โครงการนี้จึงได้เกิดขึ้นโดยเป็นการเปลี่ยนอุปกรณ์ ใหม่ทั้ งหมด จุดที่ติดตั้ งอาจ
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เปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่ความเหมาะสม เนื่องจากงบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้มีจ ากัด 
หากมีการเพิ่มความละเอียดของกล้องมากขึ้น อาจกระทบต่องบประมาณท่ีตั้งไว้ได้ 

นายกเทศมนตรี ขอบคุณท่านสมาชิก เทศบาลฯ จะได้เชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดร่วมกันพิจารณาปรับ
ทิศทางของกล้องให้ชัดเจนและเป็นประโยชน์มากที่สุด 

นายธีรศานต์ ท่านประธานที่เคารพ ขอฝากเป็นแนวทางพิจารณาตามความต้องการและเหมาะสม 
ส่วนแรก เป็นกล้องดูเฉพาะจุดในการดูอุบัติเหตุเพ่ือชี้ขาดตัดสิน ส่วนที่สอง เป็นกล้องที่
ใช้ติดตามการสืบสวนเหตุอาชญากรรมตามแนวทางของ นายนนทวัฒน์ฯ ที่ได้น าเสนอ 
โดยเน้นจุดทางเข้า-ออกหมู่บ้านภายในต าบล และทางเข้า-ออกระหว่างต าบลติดกันให้
สามารถเห็นได้ชัดเจน เน้นทุกสายที่เป็นทางติดต่อต าบลใกล้เคียง น่าจะเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนอย่างท่ีสุด 

นายนนทวัฒน์ ขอฝากให้เทศบาลฯ พิจารณาติดตั้งกล้องที่มีความละเอียดขั้นต่ า ๖ ล้านพิกเซลขึ้นไป
บนถนนหลักสายบ่อสร้าง-ดอยสะเก็ด เพ่ือความปลอดภัยและสามารถเห็นป้ายทะเบียน
รถได้ชัดเจน 

นายกเทศมนตรี โครงการที่  3 แต่เดิม อาคารหลังดังกล่าว เป็นอาคารส าหรับห้องวิทยุชุมชนต าบลแม่
คือ แต่ปัจจุบันไม่ได้ด าเนินการวิทยุชุมชนต าบลแม่คือแล้ว จึงจะขอปรับปรุงเป็นห้อง
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายพร้อมห้องวงจรปิด เพ่ือให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการ
งานประชาสัมพันธ์ และเพ่ือรองรับการขอดูเทปบันทึกภาพของกล้องวงปิดของต าบลแม่
คือ 

นายธีรศานต์ แต่เดิมอาคารดังกล่าวได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้จ านวน  1  เครื่องเรียบร้อยแล้ว ขอ
ทราบเหตุผลท าไมจึงต้องติดตั้งตัวใหม่ และภายในอาคารได้แยกส่วนห้องไว้ ยังคงแยก
ส่วนห้องดังกล่าวไว้คงเดิมหรือไม่อย่างไร 

 
นายกเทศมนตรี เครื่องปรับอากาศที่เคยติดตั้งภายในห้องในอาคารดังกล่าวนั้น เป็นเครื่องปรับอากาศท่ีใช้

เงินส่วนตัวในการติดตั้งให้ใช้ในช่วงที่เป็นห้องวิทยุชุมชนต าบลแม่คือ แต่ต่อมาวิทยุชุมชน
ต าบลแม่คือ ไม่สามารถออกอากาศได้ จึงได้น าเครื่องปรับอากาศไปใช้ในห้องอาคารอ่ืน 
ๆ แล้ว ในการแบ่งส่วนห้อง ยังคงไว้เหมือนเดิม จะขออนุญาตให้กองช่างได้ชี้แจง
รายละเอียดภายในตัวอาคารให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ  

นายชวารินทร์ อาคารดังกล่าว จะปรับปรุงเป็นห้องประชาสัมพันธ์เสียงตามสายพร้อมห้องวงจรปิด จะ
ติดตั้งชุดบานประตูอลูมิเนียมปิดมิดชุดส าหรับห้องด้านนอก ซึ่งเอาไว้ส าหรับงาน
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย  ส่วนห้องข้างใน จะเป็นห้องระบบกล้องวงจรปิด จะ
รวบรวมระบบกล้องวงจรปิดทุกตัวในต าบลแม่คือไว้ในห้องนี้ และเอาประตูบานเลื่อนที่
คั่นห้องออก  1  บานเพ่ือที่จะให้แอร์จากห้องข้างในออกมายังห้องเสียงตามสายได้ เพื่อ
รองรับประชาชนที่จะมาขอรับข้อมูลจากกล้องวงจรปิดและขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ของเทศบาลต าบลแม่คือ รวมถึงอนาคตที่อาจมีวิทยุชุมชน 
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นายกเทศมนตรี โครงการที่  4 จากถนนที่เทศบาลต าบลแม่คือ ได้ด าเนินการก่อสร้างบริเวณด้านข้าง
สนามฟุตบอลเทศบาลต าบลแม่คือ ถึงเพียงแค่ประตูทางเข้าอาคารอุดมสุขด้านทิศ
ตะวันตก โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่จะท าถนนต่อจากเดิม ไปถึงประตูทางเข้า
อาคารอุดมสุขด้านทิศตะวันออกไปจนถึงแนวประปาเทศบาลต าบลแม่คือ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการอาคารอุดมสุข และเพ่ือใช้เป็นเส้นทางสัญจร
ไปยังแปลงเกษตรของกลุ่มเกษตรกร 9101  อีกด้วย 

 
นายกเทศมนตรี โครงการที่   5  จากปัญหาของพ่ีน้องประชาชนต าบลแม่คือ เรื่องการรับข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลแม่คือ ได้ยินไม่ทั่วถึง ไม่ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ต าบลแม่คือ 
ท าให้ประชาชนพลาดการติดต่อสื่อสารกับทางราชการ จากการใช้ เสียงตามสาย
ประชาสัมพันธ์ อีกทั้ ง บางพ้ืนที่ ได้ยินแต่ ไม่ชัดเจน รับฟังข่าวสารติดๆ   ขัดๆ            
อันเนื่องมาจาก เสียงตามสายที่มีอยู่ช ารุด เสียหาย จากอายุการใช้งาน  จึงได้เสนอ
โครงการนี้ขึ้น เพ่ือท าการติดตั้งระบบเสียงตามสายระบบใหม่ ให้ครอบคลุมทั่วทั้งต าบล
แม่คือ  

 
นายธีรศานต์ ขอเสริมโครงการนี้ ในการติดตั้งล าโพง ขอให้สมาชิกทุกท่านร่วมสังเกตการณ์ด้วย และ

ลองฟังด้วยว่าล าโพงควรจะหันไปในทิศทางใดเหมาะสมที่สุด เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
มากที่สุด ทั้งนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขอยู่บ้านเป็นเรื่องธรรมดา 

 
รองประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามประเด็นอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มีจะได้ขอมติที่ประชุม

สภาเทศบาลเทศบาลต าบลแม่คือ ให้ความเห็นชอบให้ ใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2563  จ านวน  5  โครงการ รวมงบประมาณตั้งไว้  2,500,000  
บาท หรือไม่  

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  จ านวน  5  
โครงการ งบประมาณตั้งไว้  2,500,000  บาท ได้ 

          มีมติเห็นชอบ  9  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   -   เสียง   

งดออกเสียง  1 เสียง 

รองประธานสภา ขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. ขอพักรับประทานอาหารกลางวัน ช่วงบ่ายจะเข้าระเบียบวาระที่ 
๔ เรื่องอ่ืนๆ ขอให้สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านพร้อมกันในเวลา ๑๓.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี 4      เรื่องอ่ืนๆ 

รองประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะแจ้งเรื่องอ่ืน ๆ ในวาระนี้ ก็ขอเรียนเชิญ 

นายกเทศมนตรี ก่อนที่ท่านสมาชิกจะได้ร่วมเสนอค าถามอ่ืนๆ ขอเรียนประชาสัมพันธ์ผ่านประธานสภา
ต่อที่ประชุมแห่งนี้ ในระหว่างนี้จะมีงานบุญทอดกฐินวัดในต าบลแม่คือ จึงขอเชิญทุก
ท่านร่วมท าบุญทอดกฐิน ทั้งนี้จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันต่อไป และขอแจ้งให้ทราบ
ว่า วันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เทศบาลฯ จะได้แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยในงาน
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นี้จะมีการแสดงของชมรมผู้สูงอายุ และศิลปินนายจู  ขี้เมี้ยง ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้า
ร่วมงานดังกล่าวและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีได้ทราบด้วย 

รองปลัดเทศบาล ขออนุญาตท่านประธานแจ้งประชาสัมพันธ์งานแจกเบี้ยผู้สูงอายุวันที่ ๔ พ.ย. ๖๒ 
เทศบาลได้เปิดพ้ืนที่ในการท ากิจกรรมต่างๆ ชมรมผู้สูงอายุจะซ้อมการฟ้อนเตรียมแสดง
งานกีฬาผู้สูงอายุที่จะจัดขึ้นเร็วๆ นี้ และอีกกิจกรรมหนึ่งจากนักศึกษา มหาวิทยาลัย
พายัพจะเข้ามาร่วมท ากิจกรรมในวันดังกล่าวจ านวน ๓๑ คน 

นางพัชรี ขอแจ้งกิจกรรมประเพณี ยี่ เป็ งที่ เทศบาลฯ จะได้จัดขึ้น ในวันที่  ๑๑  พ.ย . ๖๒              
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลแม่คือ โดยมีกิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ และการ
ประกวดซุ้มประตูป่า 

นายนนทวัฒน์ สอบถามการอนุมัติก่อหนี้ผูกพันก่อสร้างก าแพงดินขยายถนนหมู่ที่ ๓ และโครงการวาง
ท่อระบายน้ าขยายถนนหมู่ที่ ๔ ขั้นตอนถึงไหนและลงมือท าเมื่อใด ขอทราบความ
คืบหน้า 

นายกเทศมนตรี โครงการขยายไหล่ทางหมู่ที่ ๓ ได้ผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้ว และนัดท าสัญญาวันที่ ๒๕ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ ส่วนโครงการหมู่ที่ ๔ เนื่องจากราคาเกิน ๒ ล้านบาท ต้องเข้าสู่ราคา
กลางอิเล็กทรอนิกส์ จ าเป็นต้องเข้าระบบของกรมบัญชีกลาง เป็นนโยบายความโปร่งใส
ของรัฐบาล ซ่ึงเป็นระเบียบบังคับที่ใช้กับหน่วยงานราชการทั่วประเทศอาจเกิดความ
ล่าช้าไปบ้าง เพราะต้องด าเนินการตามขั้นตอน ณ ตอนนี้ กรมบัญชีกลางยังไม่ได้ให้
รหัสผ่านเพ่ือเข้าสู่ระบบในการก าหนดราคากลางมาให้เทศบาลฯ จึงยังไม่ได้ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง 

นายจรัญ สอบถามกรณีรถชนเสาไฟฟ้า มีการคิดค่าเสียหายผู้ก่อเหตุรวมไฟกิ่งด้วยหรือไม่ อีกเรื่อง
หนึ่งขอให้ตรวจสอบน้ าเสียจากเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญข้างโลตัส 

นายกเทศมนตรี กรณีการคิดค่าเสียหายหากเกิดอุบัติเหตุที่ท าให้ทรัพย์สินของราชการเสียหายจะต้องคิด
ค่าเสียหายจากผู้กระท าผิดด้วยทุกครั้ง ของให้สมาชิกทุกท่านช่วยตรวจสอบและแจ้ง
เทศบาลฯ ด้วยทั้งนี้จะได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแล ส่วนเรื่องน้ าเสียจะได้แจ้งให้
เจ้าหน้าที่เข้าไปดู 

นายประเสริฐ ขอสอบถามเรื่องการย้ายเสาไฟฟ้าในหมู่ที่ ๓ – หมู่ที่ ๕ เพ่ือขยายถนน เรื่องต่อมาการ
ขุดดินหมู่ที่ ๕ ท าให้พนังดินล าเหมืองเสียหาย แก้ไขอย่างไร และเรื่องสุดท้ายขอให้
เทศบาลฯ ตรวจสอบขยะในบ่อดินมีการลักลอบทิ้งหรือไม่ เพราะมีกลิ่นเหม็นรบกวน
ชาวบ้าน 

นายบุญมี เรื่องบ่อดินขอเสนอให้สมาชิกสภาเข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ 

นายกเทศมนตรี ขอตอบปัญหาดังนี้ ข้อแรก เทศบาลฯ ได้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้การไฟฟ้า
อ าเภอดอยสะเก็ดพร้อมรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้จะได้ติดตามเรื่องต่อไป กรณี
เรื่องบ่อดิน เทศบาลฯ ได้ให้คณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เข้าตรวจสอบ
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ในพ้ืนที่แล้ว ผลเป็นเช่นไรจะได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป เบื้องต้นได้แจ้งให้เจ้าของบ่อ
ดินห้ามน าขยะมาทิ้ง รวมทั้งให้ท าความสะอาดบริเวณดังกล่าวให้สะอาดเรียบร้อยไม่ให้
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและกระทบต่อประชาชน ขอแจ้งให้ที่ประชุมแห่งนี้ทราบว่า 
เทศบาลฯ ไม่เคยอนุญาตให้ผู้ใดน าขยะมาทิ้งในบ่อดินเอกชนไม่ว่ากรณีใดๆ ขอให้สมาชิก
แจ้งประชาชนในพืน้ที่ได้รับทราบด้วย 

นายนนทวัฒน์ ขอแจ้งพ้ืนที่บ้านป่าเสร้า หมู่ที่ ๖ มีปัญหาการลักลอบน าขยะจากผู้รับเหมามาทิ้งในที่รก
ร้างว่างเปล่า ขอฝากเทศบาลฯ ตรวจสอบด้วย 

นายกเทศมนตรี เทศบาลฯ จะได้เข้าตรวจสอบพ้ืนที่หมู่ที่ ๖ ตามท่ีท่านสมาชิกได้แจ้ง 

รองประธานสภา มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านส าหรับการ
พิจารณาญัตติต่างๆ ในการประชุม   ครั้งนี้ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน  ๆ อีก
หรือไม่   หากไม่มี ขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คือ   สมัยวิสามัญ  สมัย
ที่ 1  ครั้งที่  1  ประจ าปี ๒๕63  และขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่เข้าร่วม
ประชุม 

ปิดประชุมเวลา 14.00  น. 
 
 
 

                                       (ลงชื่อ)       ผ่องศรี  ชัยรุง่เรือง        ผู้บันทึกการประชุม 
                                                  (นางผ่องศรี  ชัยรุ่งเรือง) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลแม่คือ 
 
 

                             (ลงชือ่)      ศรีไว  ยะจา                  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 (นางศรีไว  ยะจา) 

                                             ประธานสภาเทศบาลต าบลแม่คือ 
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