
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลจริม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
วันที่  30 ตุลาคม 2562   เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมลีลาวดี  เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  

--------------------------------------------- 
ผู้เข้าประชุม       9    คน 
๑. นายสมพร  เชียงรส   ประธานสภาเทศบาลตําบลจริม  
๒. นายสงกรานต์  แปงแก้ว   รองประธานสภาเทศบาลตําบลจริม  
3. นายตาล  ดีแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม เขต ๑  
4. นายชาญ  ธรรมใจ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม เขต ๑  
5. นายหว่อน  ใจเงิน   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม เขต 1   
6. นายอั๋น  ทิมา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม เขต ๑  
7. นายเสนอ  มิลหล้า   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม เขต ๒  
8. นายพยุทธิ์  รินสาร   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม เขต ๒  
9. นายวันชาติ  ศักดี   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม เขต ๒    
10. นางสาวสุวัจจี นาคหมู   เลขานุการสภาเทศบาลตําบลจริม  

ผู้ไม่มาประชุม       -     คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม   23   คน 
๑. นายราชัน  มหาวัน   นายกเทศมนตรีตําบลจริม  
2. นายสมาน  รินสาร   รองนายกเทศมนตรีตําบลจริม  
3. นายสุรพล   กิตติคุณ   รองนายกเทศมนตรีตําบลจริม  
4. นายเวช  รินสาร    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลจริม 
5. นายจํานงค์  ทะมา   เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลจริม  
6. นายกรพนม  อิสระทะ    ปลัดเทศบาลตําบลจริม 
7. นายสุขสันต์  มณีจร   ผู้อํานวยการกอง ช่าง 
8. นายสมนึก  อ๊อดกัน   ผู้อํานวยการกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
9. นางสาวณิระชา สุขโภชน์    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
10. นางสาววิชุตา มีอินทร์ถา   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
11. นายพิชัย  ขันแก้ว   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 
12. นางอารีย์  รินสาร   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 
13. นายสมัคร  ชัยชนะ   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 
14. นายชา  ฟองแก้ว   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 
15. นางศิริพร  แปงการิยา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 
16. นางสาวชลีญา อ้นทองทิม  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
17. นางสาวธนพร ขันทอง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
18. นายมนัส  นวลมะ   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
19. นางวิจิตรา  อิสสระ    ผู้ช่วย เจ้าพนักงานธุรการ 
20. นางฐิตารีย์  ปวงกาวี   คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 
21. นางกันติยา  เป็นมงคล  พนักงานวิทยุ  
22 นางมาลัย  ทะพรม   แม่บ้าน  
23. นายกฤษขจร เจดีย์ทอง  พนักงานขับรถ  

  เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙ .๐๐ น. 

   เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลได้ลงชื่อและนั่งในที่ประชุม ครบองค์ประชุมแล้ว นายสมพร  เชียงรส  
ประธานสภาเทศบาล  ได้ดําเนินการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุม  

(ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนยืนขึ้น) 

นายสมพร   เชียงรส เรียนสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ นายกเทศมนตรีตําบลจริม รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล ตําบลจริม  ผู้ช่วยผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อํานวยการกองทุกกอง หัวหน้าสํานัก 

ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน   
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. ๒๕62   
เมี่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระครับ  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
นายสมพร   เชียงรส - เนื่องจากปลัดเทศบาล มีข้อขี้แจงเกี่ยวข้องระเบียบการประชุมสภาเทศบาล และข้อกฎหมาย 
ประธานสภาเทศบาล อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อแจ้งให้สมาชิกสสภาเทศบาลได้รับทราบ เชิญครับ  
นายกรพนม  อิสระทะ - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลจริมที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ปลัดเทศบาล  กระผม  นายกรพนม  อิสระทะ  ปลัดเทศบาลตําบลจริม  ขอแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
   1. เรื่องการตั้งกระทู้ถามในที่ประชุมสภาเทศบาล กระทู้ถาม คือ คําถามซึ่งสมาชิกสภา 

ท้องถิ่นตั้งข้ึนเพื่อสอบถามผู้บริหารท้องถิ่นเก่ียวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเก่ียวกับงาน  
ในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น กระทู้ถามมี 2 ประเภท คือ  
1) กระทู้ถามท่ัวไป  
2) กระทู้ถามด่วน 

หลักเกณฑ์การตั้งกระทู้ถาม  
1) แต่ละกระทู้ที่ผู้ตั้งและซักถามได้เพียงคนเดียว  
2) ในการประชุมครั้งหนึ่ง คนหนึ่งตั้งได้ 1 กระทู้ ยกเว้นประธานสภาอนุญาต  
3) ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม 8 ประการ ดังนี้  
    (1) มีความเชิงประชด เสียดสี หรือแกล้งกล่าวใส่ร้าย  
    (2) เคลือบคลุม หรือเข้าใจยาก  
    (3) ในเรื่องที่ได้ตอบแล้ว หรือได้ชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบ หรือท่ีตกไป  
    (4) เป็นเรื่องที่มีประเด็นคําถามซ้ ากับกระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อน   
    (5) เพ่ือให้ออกความเห็น  
    (6) ในปัญหาข้อกฎหมาย   
    (7) ในเรื่องไม่เป็นสาระสําคัญ  
    (8) เพ่ือทราบกิจการส่วนตัวของบุคคลใดๆ เว้นแต่ที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ราชการ                  
4) ทําเป็นหนังสือ (แนบท้ายระเบียบ) และยื่นต่อประธานสภา เพื่อเสนอล่วงหน้า และ ให้
ประธานสภาส่งกระทู้ให้ผู้บริหารเตรียมตอบ พร้อมบรรจุเข้าระเบียบวาระภายใน 7 วัน  
นับแต่ส่งกระทู้ให้ผู้บริหาร 
 

  กระทู้ถามด่วน... 
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กระทู้ถามด่วน  
1) กระทู้ถามด่วนต้องเป็นเรื่องเกี่ยวประโยชน์สําคัญหรือเหตุฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วนกระทบ  
ประชาชนอย่างร้ายแรงที่จะต้องรีบชี้แจง และดําเนินการโดยทันที  
2) ประธานต้องรีบส่งให้ผู้บริหารเตรียมตอบ พร้อมกับกําหนดเวลาตามความสําคัญและ   
ความสนใจของประชาชน  
3) ประธานต้องอนุญาตให้ถามกระทู้ถามด่วนก่อน (ตามลําดับ)  
4) เมื่อผู้บริหารตอบแล้ว ผู้ตั้งกระทู้ซักถามได้อีก 3 ครั้ง  

การตอบกระทู้ถาม  
1) ผู้บริหารมีสิทธิไม่ตอบเมื่อเห็นว่าเป็นเรื่องท่ียังไม่ควรเปิดเผย เพราะเก่ียวกับประโยชน์สําคัญ
ของทางราชการ โดยต้องให้สภาทราบภายใน 7 วัน  
2) ผู้บริหารขอเลื่อนการตอบได้ และขอให้ที่ประชุมโดยต้องชี้แจงเหตุผลพร้อมกําหนดเวลา   
ที่จะตอบ หากนานเกินไป (สภามีสิทธิกําหนดเวลาให้ตอบได้) 

ที่ประชุม - รับทราบ 
   2. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุตรดิตถ์ มีหนังสือถึงปลัดเทศบาล  

ให้ดําเนินการพิจารณาการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นตามมาตรา 19 และมาตรา 
20 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2562  เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมเบื้องต้นและทันเวลากรณีมีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  ทั้งนี้ 
จํานวนประชาชนของแต่ละเขตเลือกตั้งจะต้องแตกต่างกันไม่เกินร้อยละสิบ 
 ปลัดเทศบาลได้ดําเนินการจัดทําการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเพ่ือให้ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุตรดิตถ์พิจารณา 3 แบบ  ดังนี้ 

แบบที่ 1  (แบบเดิมที่เคยใช้กันมา) 
   เขตเลือกตั้งที่ 1  ประกอบด้วย   หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 10 , 11 , 12 
   เขตเลือกตั้งที่ 2  ประกอบด้วย   หมู่ที่ 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 13 
   จํานวนประชากรต่างกัน 606 คน 

แบบที่ 2 
   เขตเลือกตั้งที่ 1  ประกอบด้วย   หมู่ที่ 2 , 3 , 4 , 5 , 10 , 12 
   เขตเลือกตั้งที่ 2  ประกอบด้วย   หมู่ที่ 1 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 13 
   จํานวนประชากรต่างกัน 364 คน 

แบบที่ 3 
   เขตเลือกตั้งที่ 1  ประกอบด้วย   หมู่ที่ 1 , 2 , 6 , 10 , 11 , 12 ,13 
   เขตเลือกตั้งที่ 2  ประกอบด้วย   หมู่ที่ 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 9  
   จํานวนประชากรต่างกัน 88 คน 

ที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลจริม สมัย วิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 2  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  ประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 

นายสมพร   เชียงรส - ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบ  
ประธานสภาเทศบาล  
 

  นายอั๋น  ทิมา... 
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นายอั๋น   ทิมา - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลจริมที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ประธานคณะกรรมการฯ กระผม  นายอั๋น   ทิมา  ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ   

ขอรายงานผลการตรวจรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 / ๒๕62  ดังนี ้
    ตามท่ี สภาเทศบาลตําบลจริม   ได้ดําเนินการประชุมสภาเทศบาลตําบลจริม             

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖2  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562  และ 
ประธานสภาเทศบาล ได้ส่งบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าวมาเพ่ือให้คณะกรรมการ  
ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ตรวจสอบบันทึกการประชุมว่ามีข้อความถูกต้อง ครบถ้วน  
หรือไม่ นั้น 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลจริม  ได้ดําเนินการประชุม
เพ่ือตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562  
เวลา 10.00 น.  ณ ห้องสภาเทศบาลตําบลจริม  เรียบร้อยแล้ว    

จากการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ที่เลขานุการสภาเทศบาลได้จดบันทึกไว้   
ปรากฏว่าถูกต้อง   คณะกรรมการจึงได้นําผลการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเสนอ 
ที่ประชุมสภาฯ   เพ่ือให้สภาฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป 

นายสมพร  เชียงรส - ขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2  
ประธานสภาเทศบาล ประจําปี พ.ศ. ๒๕62 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562  ว่ามีข้อความตอนใดควรแก้ไข         

หรือเพ่ิมเติม อีกหรือไม่ อย่างไร 
ที่ประชุม - ไม่มี 
นายสมพร  เชียงรส - เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาดังกล่าว ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ  
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมฯ ได้โปรดยกมือขึ้นครับ  
ที่ประชุม - ยกมือ  8  เสียง    
นายสมพร   เชียงรส - มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จํานวน 9 คน 
ประธานสภาเทศบาล - ยกมือเห็นชอบ  8  เสียง 
  - ประธานสภาฯ งดออกเสียง  1  เสียง  
  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน หรือไม่  
ที่ประชุม  - ไม่มี  
มติที่ประชุม  - เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลจริม สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2   

ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม  
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอ เพื่อพิจารณา 
5.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง 
      เสริมผิวแอสฟัลท์ติก สายบ้านท่าวังโปร่ง หมู่ที่ 2 รหัสสายทาง อต.ถ.4-009   

                งบประมาณ 352,000.-บาท 
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นายสมพร  เชียงรส - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลจริมได้เสนอญัตติ เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา  
ประธานสภาเทศบาล 
นายราชัน   มหาวัน - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลจริมที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี  กระผม นายราชัน  มหาวัน นายกเทศมนตรีตําบลจริม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาด 

เงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
         หลักการ  

เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลจริม ในการจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตําบลจริม 
สําหรับดําเนินโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติก สายบ้านท่าวังโปร่ง  
หมู่ที่ 2 รหัสสายทาง  อต.ถ.4-009 ระยะทางดําเนินกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว  
260.00 เมตร หนา 0.04 เมตร สถานที่ดําเนินการ  หมู่ที่ 2 ตําบลจริม อําเภอท่าปลา  
จังหวัดอุตรดิตถ์ (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการกองช่าง เทศบาลตําบลจริม
กําหนด)  ซึ่งเป็นถนนที่ลงทะเบียนคุมสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น เทศบาลตําบลจริม  
เรียบร้อยแล้ว    รหัสสายทาง อต.ถ. 4-009  ชื่อสายทาง  ท่าวังโปร่ง -ท่าวังโปร่ง   
งบประมาณจํานวน   352,000.-   บาท   (-สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)  

เหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
“ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเก่ียวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกิจการเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ตามท่ีกฎหมายกําหนด  
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว  
(3) ให้กันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก  
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและ            
กรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง  ดําเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่
กําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น เป็นอันพับไป  

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะการเงิน                
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 

กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164  ลงวันที่ 29 
สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และ
สามารถนําเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้กําหนดแนว
ทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  5 ด้าน ประกอบด้วย  

  1. ด้านโครงสร้าง... 
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1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  3. ด้านเศรษฐกิจและ
สังคม  4. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และ 5. ด้านการศึกษา  และอาศัยอํานาจตามความ 
ในข้อ 89/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นขอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทยอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนําเงินสะสมไปใช้จ่ายในการ
ดําเนินการตามแนวทางดังกล่าวได้ โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89 โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึนตามความจําเป็น  โดยคํานึงถึงสถานะทางการเงิน
การคลัง และต้องเสนอโครงการเพ่ือ ใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น   ภายในวันที่ 31 
ตุลาคม 2562    

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เทศบาลตําบลจริม มียอดเงินสะสมเพียงพอที่จะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
คํานึงถึง ฐานะการคลัง และเสถียรภาพระยะยาว    ซึ่งปัจจุบันเทศบาลตําบลจริม มียอดเงิน
สะสมทั้งสิ้นเป็นจํานวนเงิน 7,587,419.96 บาท   

เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นถนนลาดยางที่ชํารุด ทรุดโทรม เป็นหลุมบ่อ ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร จึงมีจําเป็นต้องเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน เพ่ือบริการชุมชนสังคม ซึ่ง มิได้ตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ซึ่งหากจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ จะสามารถแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได้ และยังมียอดเงินสะสมเหลือเพียงพอที่จะใช้จ่ายในกรณีเกิดสาธารณภัยเหตุ ฉุกเฉิน
ต่างๆ  

    จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อให้สภาเทศบาลตําบลจริมได้พิจารณาอนุมัตติ่อไป 
นายสมพร  เชียงรส - ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลจริมได้เสนอญัตติไปแล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  
ประธานสภาเทศบาล หรือแสดงความคิดเห็น  ขอเชิญครับ    
นายสงกรานต์  แปงแก้ว - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมนายสงกรานต์  แปงแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล ตําบลจริม เขต 1 ขอสอบถามเรื่องเขียนแบบแปลน เนื่องจากถนนในเขตเทศบาลตําบลจริม  
   ไหล่ทางจะชํารุดเร็ว จึงไม่เข้าใจว่าทําไมไม่ออกแบบถนนให้มีความหนามากข้ึน เนื่องจาก  

กองช่างก็เป็นคนกําหนดแบบแปลนและประมาณการเองใช่หรือไม่ ดังนั้น ทําไมไม่กําหนด  
ความหนาของถนนให้มากกว่าเดิม ถ้ามีความหนามากกว่าเดิมถนนคงไม่ชํารุดอย่างรวดเร็ว
แบบนี้ 

นายราชัน   มหาวัน - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลจริมที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี  กระผม นายราชัน  มหาวัน นายกเทศมนตรีตําบลจริม ขอ ชี้แจงว่าถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

ของเทศบาลตําบลจริมไม่เคยมีประวัติเรื่องการซ่อมแซมทุกปีอย่างที่ท่านสมาชิกสภากล่าวมา  
แต่อย่างใด และเหตุผลที่การเขียนแบบประมาณการก็ต้องคํานึงถึงงบประมาณ ระยะทางด้วย  
ซึ่งความหนาของถนนแอสฟัลท์ติกก็เป็นไปตามมาตรฐานงานทาง และเป็นการใช้งบประมาณ  
แผ่นดินที่คุ้มค่ามากที่สุด  ซึ่งสาเหตุที่ถนนชํารุดเกิดจากมีการใช้รถที่มีน้ําหนักเกินกําหนด 
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นายสมพร  เชียงรส - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   
ที่ประชุม - ไม่มี 
นายสมพร  เชียงรส - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติก  

สายบ้านท่าวังโปร่ง หมู่ที่ 2 รหัสสายทาง อต.ถ.4-009  งบประมาณ 352,000.-บาท 
 ได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม  - ยกมือ  8  เสียง    
นายสมพร   เชียงรส - มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จํานวน 9 คน 
ประธานสภาเทศบาล - ยกมือเห็นชอบ  8  เสียง 
  - ประธานสภาฯ งดออกเสียง  1  เสียง  

- สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ หรือไม่ครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
มติที่ประชุม  - อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติก  

สายบ้านท่าวังโปร่ง หมู่ที่ 2 รหัสสายทาง อต.ถ.4-009  งบประมาณ 352,000.-บาท 

5.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเสริมผิว 
      แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านเลิศชัย หมู่ที่ 4 รหัสสายทาง อต.ถ.4-0012     

           งบประมาณ 1,710,000.-บาท  
นายสมพร  เชียงรส - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลจริมได้เสนอญัตติ เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา  
ประธานสภาเทศบาล 
นายราชัน   มหาวัน - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลจริมที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี  กระผม นายราชัน  มหาวัน นายกเทศมนตรีตําบลจริม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาด 

เงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
      หลักการ  
   เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลจริม ในการจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตําบลจริม  

สําหรับดําเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเลิศชัย 
หมู่ที่ 4 - บ้านงุ้นงาม  หมู่ที่ 11  (ซอยข้าง รพ.สต.จริม) อต.ถ.4-0012  เลิศชัย-เลิศชัย 
ระยะทางดําเนินการกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 740.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร 
สถานที่ดําเนินงาน หมู่ที่ 4 ตําบลจริม  อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ (รายละเอียดตาม
แบบแปลนและประมาณการกองช่าง เทศบาลตําบลจริมกําหนด) ซึ่งเป็นถนนที่ลงทะเบียน
คุมสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น เทศบาลตําบลจริมเรียบร้อยแล้ว รหัสสายทาง อต.ถ.4-0012  
ชื่อสายทาง เลิศชัย-เลิศชัย งบประมาณจํานวน  1,710,000.-บาท  (-หนึ่งล้านเจ็ดแสน
หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) 

เหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89   ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุด             
ที่ มท 0808.2/ว 5164  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  ทั้งนี้ ณ วันที่... 
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ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เทศบาลตําบลจริม มียอดเงินสะสมเพียงพอที่จะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
คํานึงถึง ฐานะการคลัง และเสถียรภาพระยะยาว    ซึ่งปัจจุบันเทศบาลตําบลจริม มียอดเงิน
สะสมทั้งสิ้นเป็นจํานวนเงิน 7,587,419.96 บาท   

เนื่องจากถนนสายดังกล่าวยังเป็นถนนลูกรัง และเป็นหลุมบ่อ ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนในการสัญจร จึงมีจําเป็นต้องเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน และเพ่ือบริการชุมชนสังคม  ซึ่งมิได้ตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  หากจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ได้ และเทศบาลมียอดเงินสะสมเหลือเพียงพอที่จะใช้จ่ายในกรณีเกิดสาธารณภัยเหตุ ฉุกเฉิน
ต่างๆ  

    จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อให้สภาเทศบาลตําบลจริมได้พิจารณาอนุมัตติ่อไป 
นายสมพร  เชียงรส - ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลจริมได้เสนอญัตติไปแล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  
ประธานสภาเทศบาล หรือแสดงความคิดเห็น  ขอเชิญครับ    
ที่ประชุม - ไม่มี 
นายสมพร  เชียงรส - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   

สายบ้านเลิศชัย หมู่ที่ 4 รหัสสายทาง อต.ถ.4-0012 งบประมาณ 1,710,000.-บาท 
    ได้ โปรดยกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม  - ยกมือ  8  เสียง    
นายสมพร   เชียงรส - มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จํานวน 9 คน 
ประธานสภาเทศบาล - ยกมือเห็นชอบ  8  เสียง 
  - ประธานสภาฯ งดออกเสียง  1  เสียง  

- สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ หรือไม่ครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
มติที่ประชุม  - อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   

สายบ้านเลิศชัย หมู่ที่ 4 รหัสสายทาง อต.ถ.4-0012 งบประมาณ 1,710,000.-บาท 

5.3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมสร้างผิวถนนลาดยางเสริมผิว 
                       แอสฟัลท์ติก สายบ้านวังชมภ ูหมู่ท่ี 7  งบประมาณ 597,000.-บาท 
นายสมพร  เชียงรส - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลจริมได้เสนอญัตติ เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา  
ประธานสภาเทศบาล 
นายราชัน   มหาวัน - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลจริมที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี  กระผม นายราชัน  มหาวัน นายกเทศมนตรีตําบลจริม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาด 

เงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
      หลักการ  

เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลจริม ในการจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตําบลจริม 
สําหรับดําเนินโครงการซ่อมสร้างผิวถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกสายบ้านวังชมภู หมู่ที่ 7 
ระยะทางดําเนินการกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 380.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 
สถานที่ดําเนินการ หมู่ที่ 7 บ้านวังชมภู ตําบลจริม อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการกองช่าง เทศบาลตําบลจริมกําหนด)  
งบประมาณจํานวน 597,000.-บาท  (-ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) 

  เหตุผล... 
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เหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89   ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุด             
ที่ มท 0808.2/ว 5164  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เทศบาลตําบลจริม มียอดเงินสะสมเพียงพอ         
ที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสม          
ให้คํานึงถึง ฐานะการคลัง และเสถียรภาพระยะยาว  ซึ่งปัจจุบันเทศบาลตําบลจริมมียอดเงิน
สะสมทั้งสิ้นเป็นจํานวนเงิน 7,587,419.96 บาท   

เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นถนนลาดยางที่ชํารุด ทรุดโทรม เป็นหลุมบ่อ ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร จึงมีจําเป็นต้องเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน เพ่ือบริการชุมชนสังคม ซึ่ง มิได้ตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ซึ่งหากจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ จะสามารถแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได้ และยังมียอดเงินสะสมเหลือเพียงพอที่จะใช้จ่ายในกรณีเกิดสาธารณภัยเหตุ ฉุกเฉิน
ต่างๆ  

    จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อให้สภาเทศบาลตําบลจริมได้พิจารณาอนุมัตติ่อไป 
นายสมพร  เชียงรส - ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลจริมได้เสนอญัตติไปแล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  
ประธานสภาเทศบาล หรือแสดงความคิดเห็น  ขอเชิญครับ    
ที่ประชุม - ไม่มี 
นายสมพร  เชียงรส - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมสร้างผิวถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติก  

สายบ้านวังชมภู หมู่ที่ 7  งบประมาณ 597,000.-บาท   ไดโ้ปรดยกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม  - ยกมือ  8  เสียง    
นายสมพร   เชียงรส - มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จํานวน 9 คน 
ประธานสภาเทศบาล - ยกมือเห็นชอบ  8  เสียง 
  - ประธานสภาฯ งดออกเสียง  1  เสียง  

- สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ หรือไม่ครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
มติที่ประชุม  - อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมสร้างผิวถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติก  

สายบ้านวังชมภู หมู่ที่ 7  งบประมาณ 597,000.-บาท 
 

.......พัก ๑๐ นาที  ตั้งแต่เวลา ๑0.3๐ น.   –  เวลา ๑0.45 น…….. 

5.4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ส าหรับอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   
      จังหวัดอุตรดิตถ์ ส าหรับจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ท่ี 2    
      บ้านท่าวังโปร่ง ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์    
      งบประมาณ 60,000.-บาท 

นายสมพร  เชียงรส - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลจริมได้เสนอญัตติ เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา  
ประธานสภาเทศบาล 

  นายราชัน... 
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นายราชัน   มหาวัน - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลจริมที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี  กระผม นายราชัน  มหาวัน นายกเทศมนตรีตําบลจริม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาด 

เงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
        หลักการ  

เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลจริม ในการจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตําบลจริม 
สําหรับอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์  สําหรับจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมู่ที่ 2 บ้านท่าวังโปร่ง ตําบลจริม อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์     
งบประมาณจํานวน   60,000.-   บาท  (-หกหมื่นบาทถ้วน-) 

เหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89   ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุด             
ที่ มท 0808.2/ว 5164  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เทศบาลตําบลจริม มียอดเงินสะสมเพียงพอ         
ที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสม          
ให้คํานึงถึง ฐานะการคลัง และเสถียรภาพระยะยาว  ซึ่งปัจจุบันเทศบาลตําบลจริมมียอดเงิน
สะสมทั้งสิ้นเป็นจํานวนเงิน 7,587,419.96 บาท   

    เนื่องด้วยหมู่ที่ 2 บ้านท่าวังโปร่ง ได้มีการขยายพื้นท่ีปลูกบ้านเพ่ืออยู่อาศัยกันมากขึ้น  
บางหลังได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จากโครงการชลประทาน  
จําเป็นต้องย้ายบ้านเรือนไปสร้างอยู่ที่แห่งใหม่ ทางคณะกรรมการหมู่บ้านได้ประชุมหารือกัน
เพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือ เรื่องไฟฟ้าสําหรับบ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ซอยข้างวัดมีมติตรงกันว่ามี
ความต้องการเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ืออยู่อาศัย และการเกษตร  จึงมจีําเป็นต้องเร่งด่วนที่
ต้องดําเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพ่ือบริการชุมชนสังคม ซึ่งมิได้
ตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ซึ่งหากจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้  
จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ และยังมียอดเงินสะสมเหลือเพียงพอที่จะใช้จ่ายในกรณีเกิด
สาธารณภัยเหตุฉุกเฉินต่างๆ  

    จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อให้สภาเทศบาลตําบลจริมได้พิจารณาอนุมัตติ่อไป 
นายสมพร  เชียงรส - ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลจริมได้เสนอญัตติไปแล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  
ประธานสภาเทศบาล หรือแสดงความคิดเห็น  ขอเชิญครับ    
ที่ประชุม - ไม่มี 
นายสมพร  เชียงรส - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม สําหรับอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์  

สําหรับจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมู่ที่ 2 บ้านท่าวังโปร่ง ตําบลจริม  
อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  งบประมาณ 60,000.-บาท    ได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม  - ยกมือ  8  เสียง    
นายสมพร   เชียงรส - มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จํานวน 9 คน 
ประธานสภาเทศบาล - ยกมือเห็นชอบ  8  เสียง 
  - ประธานสภาฯ งดออกเสียง  1  เสียง  

- สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ หรือไม่ครับ 
  ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม - ไม่มี 
มติที่ประชุม  - อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ส าหรับอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์  

ส าหรับจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ท่ี 2 บ้านท่าวังโปร่ง  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  งบประมาณ 60,000.-บาท 

5.5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ส าหรับอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
      จังหวัดอุตรดิตถ์ ส าหรับจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ท่ี 7  
      บ้านวังชมภู ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์    
      งบประมาณ 100,000.-บาท 

นายสมพร  เชียงรส - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลจริมได้เสนอญัตติ เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา  
ประธานสภาเทศบาล 
นายราชัน   มหาวัน - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลจริมที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี  กระผม นายราชัน  มหาวัน นายกเทศมนตรีตําบลจริม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาด 

เงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
        หลักการ  

เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลจริม ในการจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตําบลจริม 
สําหรับอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์  สําหรับจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมู่ที่ 7  บ้านวังชมภู  ตําบลจริม  อําเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  
งบประมาณจํานวน  100,000.-   บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

เหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89   ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุด             
ที่ มท 0808.2/ว 5164  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เทศบาลตําบลจริม มียอดเงินสะสมเพียงพอ         
ที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสม          
ให้คํานึงถึง ฐานะการคลัง และเสถียรภาพระยะยาว  ซึ่งปัจจุบันเทศบาลตําบลจริมมียอดเงิน
สะสมทั้งสิ้นเป็นจํานวนเงิน 7,587,419.96 บาท   

เนื่องด้วยหมู่ที่ 7 บ้านวังชมภู  ได้มีการขยายพื้นท่ีปลูกบ้านเพ่ืออยู่อาศัยกันมากขึ้น 
บางหลังได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จากโครงการชลประทาน  
จําเป็นต้องย้ายบ้านเรือนไปสร้างอยู่ที่แห่งใหม่ ทางคณะกรรมการหมู่บ้านได้ประชุมหารือกัน
เพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือ เรื่องไฟฟ้าสําหรับบ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ซอยข้างวัดมีมติตรงกันว่ามี
ความต้องการเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ืออยู่อาศัย และการเกษตร  จึงมจีําเป็นต้องเร่งด่วนที่
ต้องดําเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพ่ือบริการชุมชนสังคม  
ซึ่งมิได้ตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ซึ่งหากจ่ายขาดเงินสะสม 
ในครั้งนี้ จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ และยังมียอดเงินสะสมเหลือเพียงพอที่จะใช้จ่าย
ในกรณีเกิดสาธารณภัยเหตุฉุกเฉินต่างๆ  

    จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อให้สภาเทศบาลตําบลจริมได้พิจารณาอนุมัตติ่อไป 
 

  นายสมพร... 
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นายสมพร  เชียงรส - ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลจริมได้เสนอญัตติไปแล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  
ประธานสภาเทศบาล หรือแสดงความคิดเห็น  ขอเชิญครับ    
ที่ประชุม - ไม่มี 
นายสมพร  เชียงรส - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม สําหรับอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์  

สําหรับจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมู่ที่ 7 บ้านวังชมภู ตําบลจริม  
อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  งบประมาณ 100,000.-บาท   ได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม  - ยกมือ  8  เสียง    
นายสมพร   เชียงรส - มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จํานวน 9 คน 
ประธานสภาเทศบาล - ยกมือเห็นชอบ  8  เสียง 
  - ประธานสภาฯ งดออกเสียง  1  เสียง  

- สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ หรือไม่ครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
มติที่ประชุม  - อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ส าหรับอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์  

ส าหรับจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ท่ี 7 บ้านวังชมภู ต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  งบประมาณ 100,000.-บาท    

5.6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการจัดซื้อโคมไฟหลอด แอล อี ดี  
      ขนาด 50 วัตต์ พร้อมติดตั้ง จ านวน 95 ชุด ๆ ละ 5,029.-บาท    
      รวมงบประมาณ 477,755.-บาท 

นายสมพร  เชียงรส - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลจริมได้เสนอญัตติ เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา  
ประธานสภาเทศบาล 
นายราชัน   มหาวัน - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลจริมที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี  กระผม นายราชัน  มหาวัน นายกเทศมนตรีตําบลจริม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาด 

เงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
        หลักการ  

เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลจริม ในการจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตําบลจริม   
สําหรับดําเนินโครงการจัดซื้อโคมไฟหลอด แอล อี ดี ขนาด 50 วัตต์ พร้อมติดตั้ง จํานวน  
95  ชุดๆละ 5,029.-  บาท  รวมงบประมาณจํานวน   477,755.-   บาท   
(-สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน-) โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้  

    1.  เป็นโคมไฟถนนแบบหลังเต่าขนาด  50  วัตต์ 
    2.  ใช้กับแรงดันไฟฟ้า  220  โวลท์  ความถ่ี  50 Hz 
    3.  มีค่า  PF  ไม่น้อยกว่า  95 % 
    4.  กิ่งโคม   ยาว  3  เมตร 
    5.  ติดตั้งตามเสาไฟฟ้าตามจุดที่เทศบาลตําบลจริมกําหนด 
    6.  รับประกันสินค้าต้องไม่น้อยกว่า 1 ปี 
    7.  ให้แสงสีขาว 
    8.  ตัวโครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมสามารถระบายความร้อนได้ดี 
    9.  ระดับการป้องกัน  IP 65 
    10. พร้อมติดตั้ง 

  เหตุผล... 
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เหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89   ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุด             
ที่ มท 0808.2/ว 5164  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เทศบาลตําบลจริม มียอดเงินสะสมเพียงพอ         
ที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสม          
ให้คํานึงถึง ฐานะการคลัง และเสถียรภาพระยะยาว  ซึ่งปัจจุบันเทศบาลตําบลจริมมียอดเงิน
สะสมทั้งสิ้นเป็นจํานวนเงิน 7,587,419.96 บาท   

    เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนที่ตําบลจริม อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เดินทางเข้าออก  
หมู่บ้านในเวลากลางคืนอย่างปลอดภัย เพื่อความสะดวก ปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สิน            
ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีและนอกเขตพ้ืนที่ตําบลจริมที่ใช้เส้นทางสัญจร จึงมจีําเป็นต้องเร่งด่วน 
ที่ต้องดําเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพ่ือบริการชุมชนสังคม  
ซึ่งมิได้ตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ซึ่งหากจ่ายขาดเงินสะสม 
ในครั้งนี้ จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ และยังมียอดเงินสะสมเหลือเพียงพอที่จะใช้จ่าย
ในกรณีเกิดสาธารณภัยเหตุฉุกเฉินต่างๆ  

    จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อให้สภาเทศบาลตําบลจริมได้พิจารณาอนุมัตติ่อไป 
นายสมพร  เชียงรส - ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลจริมได้เสนอญัตติไปแล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  
ประธานสภาเทศบาล หรือแสดงความคิดเห็น  ขอเชิญครับ    
ที่ประชุม - ไม่มี 
นายสมพร  เชียงรส - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการจัดซื้อโคมไฟหลอด แอล อี ดี ขนาด 50 วัตต์ พร้อมติดตั้ง 

จํานวน 95 ชุด ๆ ละ 5,029.-บาท รวมงบประมาณ 477,755.-บาท ไดโ้ปรดยกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม  - ยกมือ  8  เสียง    
นายสมพร   เชียงรส - มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จํานวน 9 คน 
ประธานสภาเทศบาล - ยกมือเห็นชอบ  8  เสียง 
  - ประธานสภาฯ งดออกเสียง  1  เสียง  

- สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ หรือไม่ครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
มติที่ประชุม  - อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการจัดซื้อโคมไฟหลอด แอล อี ดี ขนาด 50 วัตต์  

พร้อมติดตั้ง จ านวน 95 ชุด ๆ ละ 5,029.-บาท รวมงบประมาณ 477,755.- บาท 
 

 ………..พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 น.  – 13.00 น. ......... 
 
5.7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการวางท่อน้ าอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 8  

           บ้านชัยมงคล ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จงัหวัดอุตรดิตถ์    
        งบประมาณ 470,000.-บาท  
 

  นายสมพร... 
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นายสมพร  เชียงรส - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลจริมได้เสนอญัตติ เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา  
ประธานสภาเทศบาล 
นายราชัน   มหาวัน - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลจริมที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี  กระผม นายราชัน  มหาวัน นายกเทศมนตรีตําบลจริม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาด 

เงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
        หลักการ  

เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลจริม ในการจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตําบลจริม   
สําหรับดําเนินโครงการวางท่อส่งน้ําอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 8 บ้านชัยมงคล วางท่อพีวีซี ขนาด 
2 นิ้ว ชั้น 8.5   ระยะทางรวม  5,423.-  เมตร  สถานที่ดําเนินการ หมู่ที่ 8  บ้านชัยมงคล    
ตําบลจริม  อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมงบประมาณจํานวน   470,000.- บาท      
(-สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)  

เหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89   ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุด             
ที่ มท 0808.2/ว 5164  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เทศบาลตําบลจริม มียอดเงินสะสมเพียงพอ         
ที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสม          
ให้คํานึงถึง ฐานะการคลัง และเสถียรภาพระยะยาว  ซึ่งปัจจุบันเทศบาลตําบลจริมมียอดเงิน
สะสมทั้งสิ้นเป็นจํานวนเงิน 7,587,419.96 บาท   

    เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนที่หมู่ที่ 8 บ้านชัยมงคล ตําบลจริม อําเภอท่าปลา จังหวัด 
อุตรดิตถ์ มีน้ําใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง และให้ได้รับความสะดวก จึงมจีําเป็นต้องเร่งด่วน 
ที่ต้องดําเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพ่ือบริการชุมชนสังคม  
ซึ่งมิได้ตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ซึ่งหากจ่ายขาดเงินสะสม 
ในครั้งนี้ จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ และยังมียอดเงินสะสมเหลือเพียงพอที่จะใช้จ่าย
ในกรณีเกิดสาธารณภัยเหตุฉุกเฉินต่างๆ  

    จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อให้สภาเทศบาลตําบลจริมได้พิจารณาอนุมัตติ่อไป 
นายสมพร  เชียงรส - ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลจริมได้เสนอญัตติไปแล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  
ประธานสภาเทศบาล หรือแสดงความคิดเห็น  ขอเชิญครับ    
ที่ประชุม - ไม่มี 
นายสมพร  เชียงรส - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการวางท่อน้ําอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 8 บ้านชัยมงคล ตําบลจริม 

อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  งบประมาณ 470,000.-บาท   ได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม  - ยกมือ  8  เสียง    
นายสมพร   เชียงรส - มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จํานวน 9 คน 
ประธานสภาเทศบาล - ยกมือเห็นชอบ  8  เสียง 
  - ประธานสภาฯ งดออกเสียง  1  เสียง  

- สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ หรือไม่ครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 

  มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  - อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการวางท่อน้ าอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 8 บ้านชัยมงคล  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  งบประมาณ 470,000.-บาท    

5.8 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมแซมผิวพื้นสนามโพลียุรีเทน  
      สนามฟุตซอลของเทศบาลต าบลจริม ณ โรงเรียนบ้านสีเสียดบ ารงุ หมู่ท่ี 2  
      ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์   งบประมาณ 288,000.-บาท 

นายสมพร  เชียงรส - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลจริมได้เสนอญัตติ เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา  
ประธานสภาเทศบาล 
นายราชัน   มหาวัน - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลจริมที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี  กระผม นายราชัน  มหาวัน นายกเทศมนตรีตําบลจริม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาด 

เงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
        หลักการ  

เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลจริม ในการจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตําบลจริม  
สําหรับดําเนินโครงการซ่อมแซมพ้ืนสนามโพลียูรีเทนสนานสนามฟุตซอลเทศบาลตําบลจริม  
หมู่ที่ 2  ซ่อมสนามพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  924  ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง   
หมู่ที่ 2 ตําบลจริม อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ (รายละเอียดตามแบบแปลนประมาณการ 
กองช่างเทศบาลตําบลจริมกําหนด) งบประมาณ 288,000.-บาท (-สองแสนแปดหมื่นแปดพัน 
บาทถ้วน-) 

เหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89   ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุด             
ที่ มท 0808.2/ว 5164  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เทศบาลตําบลจริม มียอดเงินสะสมเพียงพอ         
ที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสม          
ให้คํานึงถึง ฐานะการคลัง และเสถียรภาพระยะยาว  ซึ่งปัจจุบันเทศบาลตําบลจริมมียอดเงิน
สะสมทั้งสิ้นเป็นจํานวนเงิน 7,587,419.96 บาท   

ปัจจุบันสนามฟุตซอลเทศบาลตําบลจริม ซึ่งอยู่ท่ีโรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง ได้เปิด 
ให้บริการประชาชนได้ออกกําลังกายมาเป็นระยะเวลา 5 ปี เกิดการชํารุด เนื่องจากอายุและ  
การใช้งานทําให้พ้ืนผิวสนามชํารุด ผุกร่อน ทําให้อาจเกิดอันตราย บาดเจ็บ ในขณะที่ใช้สนามได้       
จึงมีจําเป็นต้องเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพ่ือ
บริการชุมชนสังคม ซึ่งมิได้ตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ซึ่งหาก
จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ และยังมียอดเงินสะสมเหลือ
เพียงพอที่จะใช้จ่ายในกรณีเกิดสาธารณภัยเหตุฉุกเฉินต่างๆ  

    จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อให้สภาเทศบาลตําบลจริมได้พิจารณาอนุมัตติ่อไป 
นายสมพร  เชียงรส - ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลจริมได้เสนอญัตติไปแล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  
ประธานสภาเทศบาล หรือแสดงความคิดเห็น  ขอเชิญครับ  
 

  นายวันชาติ... 
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นายวันชาติ  ศักดี - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมนายวันชาติ  ศักดี  สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล ตําบลจริม เขต 2 ขอแสดงความคิดเห็นเรื่องโครงการซ่อมแซมผิวพ้ืนสนามโพลียุรีเทน 

สนามฟุตซอลของเทศบาลตําบลจริม ณ โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง หมู่ที่ 2 ว่ากระผมนั้น 
เห็นด้วยที่เทศบาลจะดําเนินการซ่อมแซมสนามฟุตซอลดังกล่าว ตามที่ท่านผู้บริหารเทศบาล  
ได้เสนอญัตติโดยมีเหตุผลว่าสนามฟุตซอลดังกล่าวใช้งานมา 5 ปี แล้วจึงเกิดความชํารุด ผุกร่อน   
เนื่องจากสนามฟุตซอลดังกล่าวตั้งอยู่ในที่โล่งแจ้ง ตากแดดตากฝน ซึ่งในอนาคตก็ต้องชํารุดอีก  
จึงอยากให้ผู้บริหารเทศบาลพิจารณาก่อสร้างหลังคาโดมอเนกประสงค์ครอบสนามดังกล่าว  
เช่นเดียวกับสนามฟุตซอลเทศบาลตําบลจริม ที่ตั้งอยู่ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลจริมด้วย 
ในอนาคตต่อไป 

นายสงกรานต์  แปงแก้ว - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมนายสงกรานต์  แปงแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล ตําบลจริม เขต 1 ขอแสดงความคิดเห็นว่ากระผมเห็นด้วยความการแสดงความคิดเห็นของ 

ท่าน สท.วันชาติ  ศักดี  เนื่องจากในอนาคตข้างหน้า หากจะต้องมีการซ่อมแซมอีกก็เห็นควร  
จะพิจารณาสร้างหลังคาโดมคลุมสนามฟุตซอลด้วยจะได้ไม่ชํารุดง่าย อีกประการหนึ่งคือ             
มีเยาวชนมาใช้บริการสนามฟุตซอล ณ หมู่ที่ 2 เป็นจํานวนมากด้วย 

นายสมพร  เชียงรส - มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   
ที่ประชุม - ไม่มี 
นายสมพร  เชียงรส - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมแซมผิวพ้ืนสนามโพลียุรีเทนสนามฟุตซอล 

ของเทศบาลตําบลจริม ณ โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง หมู่ที่ 2 ตําบลจริม อําเภอท่าปลา  
จังหวัดอุตรดิตถ์   งบประมาณ 288,000.-บาท  ไดโ้ปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม  - ยกมือ  8  เสียง    
นายสมพร   เชียงรส - มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จํานวน 9 คน 
ประธานสภาเทศบาล - ยกมือเห็นชอบ  8  เสียง 
  - ประธานสภาฯ งดออกเสียง  1  เสียง  

- สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ หรือไม่ครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
มติที่ประชุม  - อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมแซมผิวพื้นสนามโพลียุรีเทนสนามฟุตซอล  

ของเทศบาลต าบลจริม ณ โรงเรียนบ้านสีเสียดบ ารุง หมู่ที่ 2 ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  
จังหวัดอุตรดิตถ์   งบประมาณ 288,000.-บาท 

5.9 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสนามฟุตซอล 
            เทศบาลต าบลจริม หมู่ท่ี 5 ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์   
             งบประมาณ 1,247,000.-บาท 

นายสมพร  เชียงรส - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลจริมได้เสนอญัตติ เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา  
ประธานสภาเทศบาล 
นายราชัน   มหาวัน - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลจริมที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี  กระผม นายราชัน  มหาวัน นายกเทศมนตรีตําบลจริม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาด 

เงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 

  นายวันชาติ... 
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        หลักการ  
เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลจริม ในการจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตําบลจริม  
สําหรับ ดําเนินโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสนามฟุตซอลเทศบาลตําบลจริม เทคอนกรีต  
รอบอาคาร กว้าง 3.80  เมตร มุงหลังคาด้านข้างตามยาวทั้ง 2 ด้าน สร้างห้องเก็บของ  
2 ห้อง ขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาว  5  เมตร สร้างเวทีเอนกประสงค์  ขนาดกว้าง 3 เมตร   
ยาว  5  เมตร สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตําบลจริม หมู่ที่ 5  ตําบลจริม อําเภอท่าปลา  
จังหวัดอุตรดิตถ์ (รายละเอียดตามแบบแปลนประมาณการกองช่างเทศบาลตําบลจริมกําหนด) 
งบประมาณ 1,247,000.-บาท (-หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) 

เหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89   ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุด             
ที่ มท 0808.2/ว 5164  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เทศบาลตําบลจริม มียอดเงินสะสมเพียงพอ         
ที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสม          
ให้คํานึงถึง ฐานะการคลัง และเสถียรภาพระยะยาว  ซึ่งปัจจุบันเทศบาลตําบลจริมมียอดเงิน
สะสมทั้งสิ้นเป็นจํานวนเงิน 7,587,419.96 บาท   

ปัจจุบัน อาคารสนามฟุตซอลเทศบาลตําบลจริม ใช้จัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของ
เทศบาลตําบลจริม จํานวนหลายกิจกรรม  จึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงต่อเติมเพ่ือให้
สามารถรองรับจํานวนประชาชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม  จึงได้เสนอโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
สนามฟุตซอลเทศบาลตําบลจริม  รายละเอียดดังนี้ 
1. เทคอนกรีตรอบอาคาร กว้าง 3.80  เมตร  
2. มุงหลังคาด้านข้างตามยาวทั้ง 2 ด้าน สร้างห้องเก็บของ 2 ห้อง ขนาดกว้าง 3  เมตร  

ยาว 5เมตร  
3. สร้างเวทีเอนกประสงค์  ขนาดกว้าง 3 เมตร  ยาว  5  เมตร 

   ซึ่งอาคารโดม สนามฟุตซอลเทศบาลตําบลจริม ไม่มีห้องเก็บของ ห้องพักนักกีฬาแยกชายหญิง  
ห้องเก็บอุปกรณ์ สําหรับใช้ในการแข่งขัน การจัดกิจกรรมการแข่งขันปัจจุบันรอบโดมเป็น 
พ้ืนดิน มีฝุ่นฟุ้งขจาย และเม่ือฝนตกก็ทําให้เกิดแอ่งน้ํา และเกิดหลุมบ่อ ทําให้เวลาประชาชน  
เดินสัญจรไม่มาลําบาก ปูคอนกรีตโดยรอบ เป็นการป้องกันน้ําเซาะขอบสนามโดยรอบ 
จึงมีจําเป็นต้องเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพ่ือ
บริการชุมชนสังคม ซึ่งมิได้ตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ซึ่งหาก
จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ และยังมียอดเงินสะสมเหลือ
เพียงพอที่จะใช้จ่ายในกรณีเกิดสาธารณภัยเหตุฉุกเฉินต่างๆ  

    จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อให้สภาเทศบาลตําบลจริมได้พิจารณาอนุมัตติ่อไป 
นายสมพร  เชียงรส - ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลจริมได้เสนอญัตติไปแล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  
ประธานสภาเทศบาล หรือแสดงความคิดเห็น  ขอเชิญครับ  
 
 

  นายสงกรานต์... 



- 18 - 
 
นายสงกรานต์  แปงแก้ว - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมนายสงกรานต์  แปงแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล ตําบลจริม เขต 1 ขอสอบถามเรื่องโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสนามฟุตซอล  
              เทศบาลตาํบลจริมว่า เนือ่งจากพ้ืนสนามฟุตซอลของเทศบาลตาํบลจริม ปจัจบุนัเกิดการ  

ทรุดตัว และผู้รับจ้างยังไม่ได้มาดําเนินการแก้ไขให้ เทศบาลนําเงินงบประมาณซึ่งมีจํานวนมาก
ถึงล้านกว่าบาท มาดําเนินการซ่อมแซมพ้ืนสนามฟุตซอลแห่งนี้หรือไม่ 

นายอ๋ัน  ทิมา  - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมนายอั๋น  ทิมา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอสอบถามเรื่องโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสนามฟุตซอลเพิ่มเติมว่า การไป  

ดําเนินการต่อเติมอาคารโดมอเนกประสงค์นั้น ปัจจุบันประกันสัญญาได้หมดอายุหรือไม่  
และจะมีผลกระทบถึงกันหรือไม่ 

นายสงกรานต์  แปงแก้ว - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมนายสงกรานต์  แปงแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล ตําบลจริม เขต 1 ขอแสดงความคิดเห็นโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสนามฟุตซอลว่า  

แบบแปลนหลังคาโดมอเนกประสงค์ไม่มีการเขียนแบบให้มีจั่ว และที่ป้องกันฝนสาด 
เนื่องจากโดมมีความสูงมาก เวลาฝนตกก็จะมีฝนสาดอยู่ดี หากจากปรับปรุงต่อเติมน่าจะ
มองปัญาจากด้านบนหลังคาด้วย  

นายราชัน   มหาวัน - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลจริมที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี  กระผม นายราชัน  มหาวัน นายกเทศมนตรีตําบลจริม ขอ ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกดังนี้ 
   1. สนามฟุตซอลอยู่ในระยะเวลาในการรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างก่อสร้าง  
   ซึ่งเทศบาลได้ประสานผู้รับจ้างให้มาดําเนินการซ่อมแซมส่วนที่ชํารุด ผู้รับจ้างไม่มาดําเนินการ  

โดยแจ้งว่าไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขสัญญา  เทศบาลตําบลจริมจึงแจ้งให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  
ให้มาตรวจสอบความชํารุดเสียหาย โดยโยธาธิการฯ แจ้งว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง   
จึงได้แจ้งผลการพิจารณาของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดให้ผู้รับจ้างทราบอีกครั้ง ซึ่งผู้รับจ้าง  
ขอเวลาในการชี้แจง ทั้งนี้ หากภายในระยะเวลาที่กําหนดผู้รับจ้างยังไม่มาดําเนินการซ่อมแซม  
พ้ืนสนามที่ชํารุด เทศบาลจะดําเนินการยึดเงินประกันสัญญา เพื่อนํามาซ่อมแซมเอง  
2. พ้ืนสนามฟุตซอล ไม่ได้อยู่ในแบบแปลนประมาณการโครงการต่อเติมอาคารสนามฟุตซอล  
ของเทศบาลตําบลจริม 

นายสมพร  เชียงรส - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   
ที่ประชุม - ไม่มี 
นายสมพร  เชียงรส - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสนามฟุตซอล เทศบาลตําบลจริม  

หมู่ที่ 5 ตําบลจริม อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  งบประมาณ 1,247,000.-บาท 
   ได้ โปรดยกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม  - ยกมือ  6  เสียง    
นายสมพร   เชียงรส - มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จํานวน 9 คน 
ประธานสภาเทศบาล - ยกมือเห็นชอบ  6  เสียง 
  - สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง  2  เสียง 
  - ประธานสภาฯ งดออกเสียง   

- สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ หรือไม่ครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 

  มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  - อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสนามฟุตซอล เทศบาลต าบลจริม  

หมู่ที่ 5 ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  งบประมาณ 1,247,000.-บาท 

นายสมพร   เชียงรส - มีญัตติเพ่ิมเติมอีก 1 ญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล   

5.10 ญัตติ เรื่อง การสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
นายสมพร  เชียงรส - ด้วยประธานสภาฯ ได้รับหนังสือจากอําเภอท่าปลา ที่ อต 0618/ว 4554   
ประธานสภาเทศบาล ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562  ดังมีรายละเอียด ดังนี้  
  ด้วยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 

2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 5 ได้กําหนดให้ทุกจังหวัดยกเว้น
กรุงเทพมหานคร มีคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้แทน
ภาคเอกชนในจังหวัดเป็นกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ตาม ข้อ 22 ของระเบียบฯ ในการ
สอดส่อง และเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

  โดยที่กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมีวระดํารงตําแหน่ง 3 ปี นับแต่วันที่ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีลงนามรับรองรายชื่อกรรมการเป็นรายจังหวัด ซึ่งกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดํารงตําแหน่งครบวาระเม่ือวันที่ 3 ตุลาคม 2562  และจะต้อง
ดําเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เพื่อทดแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตาม
วาระให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ตามข้อ 18 และ ข้อ 21 แห่ง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ 2552 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  และเพ่ือให้เป็นไปตามนัยระเบียบฯ ดังกล่าว ปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีจึงได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด โดยให้จังหวัดดําเนินการเพื่อ
สรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด   

  อําเภอท่าปลา จึงแจ้งให้ประธานสภาเทศบาลประชุมสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือเลือก
กันเองให้ได้ผู้แทน จํานวน 1 คน  และแจ้งรายชื่อผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือกไปยังอําเภอตาม
แบบฟอร์มที่กําหนด ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  เพ่ืออําเภอดําเนินการสรรหาให้ได้
ผู้แทนประเภทสมาชิกสภาเทศบาล 1 คนและผู้แทนประเภทสมาชิกสภา อบต. 1 คน และ
แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเพ่ือดําเนินการสรรหาให้ได้ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตามท่ีระเบียบฯ กําหนดไว้ 

  ขอเชิญท่านสมาชิกได้พิจารณาคัดเลือกกันเอง เพื่อให้ได้ผู้แทน จํานวน 1 คน  
เพ่ือส่งรายชื่อให้อําเภอพิจารณาสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด ต่อไป  ขอเชิญครับ 

นายตาล  ดีแก้ว  - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมนายตาล  ดีแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ  นายอั๋น  ทิมา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม เขต 2 เป็นผู้แทนสมาชิก 

สภาท้องถิ่นเป็นธรรมาภิบาลจังหวัด 
   ผู้รับรองคนท่ี 1   นายหว่อน  ใจเงิน  
   ผู้รับรองคนท่ี 2   นายสงกรานต์  แปงแก้ว  
 

  นายสมพร... 
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นายสมพร  เชียงรส - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนเป็นเป็นผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาเทศบาล เป็นธรรมาภิบาลจังหวัด อีกหรือไม่  
ที่ประชุม  - ไม่มี  
นายสมพร  เชียงรส - ถ้าไม่มี   ผมขอมติที่ประชุม ให้ นายอั๋น  ทิมา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม เขต 2 
ประธานสภาเทศบาล เป็นผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรม การธรรมาภิบาลจังหวัด 
ที่ประชุม - ยกมือ  7  เสียง    
นายสมพร   เชียงรส - มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จํานวน 9 คน 
ประธานสภาเทศบาล - ยกมือเห็นชอบ  7  เสียง 
  - ประธานสภาฯ  และสมาชิกท่ีได้รับการเสนอชื่อ งดออกเสียง  2  เสียง 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ หรือไม่ครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
มติที่ประชุม - เห็นชอบ ให้  นายอ๋ัน  ทิเป็นผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
นายสมพร   เชียงรส - มีสมาชิกสภาท่านใดจะแจ้งเรื่องอ่ืนๆ ให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบหรือไม่ เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
นายสงกรานต์  แปงแก้ว - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมนายสงกรานต์  แปงแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล ตําบลจริม เขต 1 ขอแจ้งถึงอํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้ 

1. หน้าที่ในการสะท้อนความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีนั้น เป็นหน้าที่โดยทั่วไปของ
ผู้แทนประชาชนอยู่แล้ว เช่น รับฟังปัญหา ความต้องการ ความเดือดร้อน ตลอดจนข้อ
ร้องเรียนต่าง ๆ ของประชาชนในเทศบาล แล้วนําข้อเรียกร้องเหล่านั้นเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
ให้ฝ่ายบริหารดําเนินการแก้ไขให้ หรือในบางเรื่องที่สมาชิกสภาเทศบาลสามารถกระทําได้เอง 
สมาชิกสภาเทศบาลก็จะดําเนินการแก้ไขได้เลย หรือหากในบางเรื่องอยู่เกินขอบเขตอํานาจ  
ที่เทศบาลจะดําเนินการได้ สมาชิกสภาเทศบาลก็จะทําหน้าที่ในการประสานไปยังหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือดําเนินการต่อไป การดําเนินการเพ่ือให้ฝ่ายบริหารกระทําตามข้อ
เรียกร้องของตนนั้น อาจกระทําได้ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ เช่น การทําหนังสือยื่นแสดง
ปัญหาของประชาชนในเทศบาลผ่านไปยังนายกเทศมนตรี เป็นต้น และรูปแบบที่ไม่เป็น
ทางการ เช่น แจ้งผ่านทางประธานสภาเทศบาลไปถึงนายกเทศมนตรี เป็นต้น 
2. หน้าที่ในการออกกฎหมายหรือเทศบัญญัติ หน้าที่นี้เป็นหน้าที่ที่ชัดเจนที่สุดในการทํางาน
ของสภาเทศบาล กล่าวคือ สภาเทศบาลทําหน้าที่เป็นองค์กรทางนิติบัญญัติในเทศบาล  
ทําหน้าที่ในการพิจารณา กลั่นกรอง และอนุมัติกฎหมายต่าง ๆ ว่าควรบังคับใช้ในเขต
เทศบาลหรือไม่ อย่างไร และเม่ือพิจารณากันอย่างรอบคอบแล้ว สมาชิกสภาเทศบาลจึงจะมี
มติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในร่างเทศบัญญัติเพ่ือบังคับใช้เป็นเทศบัญญัติต่อไปหรือไม่  
3. หน้าที่ในการตรวจสอบและถ่วงดุลการทํางานของฝ่ายบริหาร 
 ดังที่กล่าวมา สมาชิกสภาฯ ปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ ในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด 
ไม่ได้ต้องการเข้าไปก้าวก่ายการทํางานของฝ่ายบริหาร หรือขัดขวางการทํางานแต่อย่างใด   

นายอั๋น  ทิมา  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ  
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ผมนาย อ๋ัน  ทิมา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม เขต 2   ขออนุญาตทําความเข้าใจ 

กับเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในการปฏิบัติงานร่วมกันก็ย่อมมีบ้างที่จะมีความเห็น  
แตกต่างกันได้ ซึ่งถือเป็นวิถีของประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 

  นายสมพร... 






