๑

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561
วันจันทร์ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
*****************************************
ผู้มาประชุม
1.นายดารงค์ เทพชมพู ประธานสภาฯ
2.นายจารัส แสงฟู รองประธานสภาฯ
3.นายสุพล ไชยถา
ส.อบต.ม 1
4.นายบุญมี กาแพงแก้ว
ส.อบต.ม 2
5.นายพุธ จินะคา
ส.อบต.ม 2
6.นายดวงจันทร์ ไทยตัน
ส.อบต.ม 3
7.นายวีรชัย กัลยาวุฒิ
ส.อบต.ม.4
8.นายถนอม แสงถา ส.อบต.ม 4
9.นางเรือนคา
จิโน
ส.อบต.ม 5
10.นายนพพร อินทร์ไชย
ส.อบต.ม 5
11.นางสาวชลธิชา ธรรมปัญโญ ส.อบต.ม 6
12.นายอินทร ดาวแวดวงค์ ส.อบต.ม 7
13.นายเฉลิม ม่านตัน ส.อบต.ม 7
14.นายสายัณห์ ทานสีลา ส.อบต.ม 8
15.นายอัครเดช ศรีพวง เลขานุการสภาฯ
ผู้ไม่มาประชุม

1.นายสุเทพ กิติคุณ

ส.อบต.ม 3

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายอาคม สมณะ นายก อบต.ห้วยแก้ว
2.นายจารัส ไทยสมุทร รอง นายก อบต.ห้วยแก้ว
3.นางสาวกรรณิการ์ มหาไม้
รอง นายก อบต.ห้วยแก้ว
4.นายธนิก ธนศิรโชติ รองปลัด อบต.ห้วยแก้ว
5.นายสาราญ วงค์พรหม ผู้อานวยการกองช่าง
6.นายไมตรี แซ่ฉิน ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
7.นายจักรภพ เลาหรอดพันธ์ หัวหน้าสานักปลัด
เปิดประชุม
เลขานุการสภาฯ

เวลา ๐๙.20 น.
วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ
สมัยที่
1 ครั้งที่ 2 ประจาปี ๒๕ 61 ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล

๒

มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้มาประชุมมีจานวน
ทั้งสิ้น 14 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์ การ
บริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม และ
ดาเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ประธานสภาฯ

สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตา บลห้วยแก้ว คณะผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมขอเปิดการประชุมสภา องค์การบริหารส่วน
ตาบล ห้วยแก้ว ซึ่งเป็นการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี ๒๕61 วันจันทร์ที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.
2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอนัดหมายการเดินทางเพื่อไปส่งพนักงานส่วนตาบล รายนางสาววิจิตรา
มณีวรรณ ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยแก้ว ที่ได้สอบคัดเลือกได้ในตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งจะต้อง
ได้ย้ายไปดารงตาแหน่งใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง
จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น จึงขอแจ้งกาหนดการออกเดินทางให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยแก้วได้ทราบว่ารถจะออกเดินทางจากสานักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 05.00 น.

ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ในการ
ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี ๒๕61 วันพุธที่ 17 เดือนมกราคม
พ.ศ.2561
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้มีการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว สมัยที่ 1 ประจาปี ๒๕ 61 เมื่อ วัน พุธ ที่ 17 เดือน
มกราคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วที่ผ่านมา
นัน้ ขอเชิญเลขานุการสภาอ่านรายงานการประชุมให้ท่านสมาชิกสภาทราบ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ท่านคณะผู้บริหาร
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การประชุมสภา
ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจาปี 25 61 เมื่อ วัน พุธ ที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ซึ่งทางฝุายเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้จัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยแก้วและได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
แล้วนั้น

๓

อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕4๗ ข้อ ๓๓ วรรคสอง กล่าวว่าการแก้ไขถ้อยคาในรายงานการ
ประชุมให้กระทาโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วท่านใด จะแก้ไขเพิ่มเติม
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ก็เป็นอานาจของมติสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วแห่งนี้ เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม
ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วทุกท่านได้ตรวจรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วด้วยครับ
หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพิ่มเติมก็ขอเรียนเชิญนาเสนอต่อ
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว เพื่อขอมติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ให้แก้ไขเพิ่มเติม
ประธานสภาฯ

ผมจะให้เวลาท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ตรวจสอบ
รายงานการประชุม 20 นาที หากมีข้อขาดตกบกพร่องในส่วนใดที่เป็นสาระสาคัญ
หรือยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ประการใด ขอให้เสนอเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง สมบูรณ์ได้
ตามที่ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยแก้ว แล้วมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วท่านใดจะเสนอให้
แก้ไขรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว หรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแก้ไขรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ในเมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ไม่มีสมาชิกสภาฯ
ขอเสนอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา ผมจึงอาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔
ขอมติที่ประชุมสภาฯ ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ
ว่า เห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2561 เมื่อ วันพุธที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2561
หรือไม่
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 ดังนี้
รับรองรายงานการประชุม จานวน 1
3 เสียง
ไม่รับรอง จานวน - เสียง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปี พ.ศ.256 1
ประธานสภาฯ
ตามที่ทางนายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้เสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติ
จ่ายเงินสะสม ประจาปี พ.ศ.256 1 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
พิจารณา ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญเลขานุการและท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยแก้ว ได้ชี้แจงรายละเอียด ให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบตามลาดับ

๔

เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2548 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ให้กระทาได ้ เฉพาะกิจการซึ่งอยู ่ในอานาจหน้าที่ขององค ์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป ็นการเพิ่ม
พูนรายได ้ ขององค ์กรปกครอง ส ่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป ็นไปตามแผนพัฒนา ขององค ์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส ่งเสริมกิจการขององค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว
(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดาเนินการก ่อหนี้ผูกพันให ้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม ่ เกินหนึ่งป ีถัดไป หากไม ่
ดาเนินการภายในระยะเวลา ที่กาหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให ้องค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจา และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสม
ให้คานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพ ในระยะยาว

นายอาคม สมณะ
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
นายก อบต.ห้วยแก้ว ทุกท่าน ตามที่ทางหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่ทั้ง 8 หมู่บ้าน ได้จัดให้มีการประชาคมใน
ระดับหมู่บ้านเพื่อร่วมในการนาเสนอปัญหาและความต้องการในหมู่บ้านของตน
ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในด้านต่างๆ จากองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยแก้ว ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว จึงได้จัดทา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที1่ ) ซึ่งได้
ผ่านการจัดทาโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และผ่านการ
พิจารณาโดยประชาคมตาบลและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งทางสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) และ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1) ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อคราวการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 17 เดือน
มกราคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ประกอบกับ
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26
ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2.หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/39359 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
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3.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที กค 0405.2/20525 ลงวันที่ 28
พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
4.หนังสือสานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0715/158 ลงวันที่ 27
พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
5.หนังสือสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วน
ที่สุด ที่ นร 1112/2553 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการใช้
จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจ
6.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/054674 ลงวันที่ 21
ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ดังนั้น เพื่อให้การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 2564) ดังกล่าวนาไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน กระผม
จึงขอนาเสนอรายละเอียดต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม
ประจาปี พ.ศ.2561 ของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว (เอกสารประกอบ
ตามที่สาเนาให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน) ดังนี้
เรียน

ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปแล้วนั้น
ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วมียอดเงินสะสม ซึ่งได้กันยอดเงิน
สะสมประจาปีไว้ร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี และได้ส่งเงินสบทบเข้ากองทุนส่งเสริม
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ที่สามารถอนุมัติ
จ่ายเงินสะสม ได้ทั้งสิ้น 5,036,091.02 บาท (ห้าล้านสามหมื่นหกพันเก้าสิบเอ็ด
บาทสองสตางค์) ซึ่งมีรายละเอียดประกอบ ดังนี้
ยอดเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2560 ทั้งสิ้น
หัก 1.กันไว้เป็นเงินสารองรายจ่ายประจาปี ได้แก่
เงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทนค่ารักษาพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร เงินอุดหนุน จานวน 6 เดือน ฯลฯ
คงเหลือ ยอดเงินสะสมที่สามารถเบิกจ่ายได้

19,973,112.86 บาท
14,937,021.84 บาท

5,036,091.02 บาท
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องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว มีความจาเป็นในการจ่ายเงินสะสมประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นเงิน 5,026,900.00 บาท (-ห้าล้านสองหมื่นหกพัน
เก้าร้อยบาทถ้วน-)
แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
รายงานยอดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)
หัก บัญชีรายได้รัฐบาลค้างรับ
บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ภาษีบารุงท้องที่
- ภาษีปูาย
บัญชีลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม
บัญชีเงินฝากส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
บัญชีเงินขาดบัญชี (ถ้ามี)
ยอดผลต่างจากการชาระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้
ยอดเงินสะสมที่นาไปบริหารได้
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
(ปรากฎตามงบแสดงฐานะการเงิน)
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากของอปท.
บัญชีฎีกาค้างจ่าย
บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ
บัญชีเงินทุนสารองเงินสะสม
บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)
ยอดเงินสะสมที่นาไปบริหารได้
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว จะมีเงินสะสมที่จะนาไปบริหารได้ ดังนี้
ยอดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้ วันที่ 30 กันยายน 2560 (ยอดตาม (1) หรือ (2)
บวก รับคืนเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
รับคีนเงินค่าเดินทางไปราชการ
หัก เงินยืม / จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดาเนินการ
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้ว
ทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการและมีความประสงค์
ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป
คงเหลือเงินสะสมที่นาไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ เงินทุนสารองเงินสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หัก จ่ายเงินทุนสารองเงินสะสม
เงินทุนสารองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดาเนินการ
คงเหลือเงินทุนสารองเงินสะสม

19,973,112.86
791,164.45
16,143.00
23,449.72
4,179.00
354,000.00
-

1,188,936.17
18,784,176.69

1

1,930,661.84
2,643,873.99
20,000.00
536,836.86
9,096,344.68
849,429.62
-

8,400.00
120.00

13,146,485.15
18,784,176.69

2

8,520.00

18,792,696.69
9,096,344.68
9,096,344.68
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นายอาคม สมณะ
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
นายก อบต.ห้วยแก้ว ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว มีความจาเป็นในการจ่ายเงินสะสม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.25 61 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
เป็นเงิน 5,026,900.00 บาท (-ห้าล้านสองหมื่นหกพันเก้าร้อย บาทถ้วน-) โดยมี
รายละเอียดรายจ่ายตามแผนงาน ดังนี้ (ตามรายละเอียดประมาณราคาการก่อสร้าง
ที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน)
รายละเอียดประกอบการจ่ายเงินสะสม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองช่าง
********************
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รวม
งบลงทุน
รวม
ครุภัณฑ์
รวม
ครุภัณฑ์สานักงาน
ถังน้า
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000
ลิตร จานวน 10 ใบ (ใบละ 9,200.- บาท) ตั้งราคาตามเกณฑ์บัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักมาตรฐานงบประมาณ สานักงบประมาณ
เดือนมกราคม พ.ศ.2561 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดที่จุน้าได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3) ราคาไม่รวมขาตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 174
ลาดับ 11
พร้อมฐานถังน้า (พร้อมติดตั้ง) จานวน 10 ชุด ราคาชุดละ
2,860.- บาท ตามแบบ อบต.กาหนด
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม รับทราบ

120,600 บาท
120,600 บาท
120,600 บาท
120,600 บาท

ขณะนี้ เวลา 1 2.05 น. ซึ่งได้ดาเนินการประชุมสภาฯ ในระเบียบวาระต่างๆ
ล่วงเลยมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว จึงขอพักการประชุม เพื่อให้ท่านสมาชิกสภา และ
ผู้บริหารท้องถิ่นรับประทานอาหารกลางวันกันก่อน แล้วจึงค่อยกลับมาประชุม
ระเบียบวาระที่คงค้าง กันต่อในเวลา 13.05 น.

๘

เวลา 13.05 น.
ประธานสภาฯ

บัดนี้ เป็นเวลา 13.05 น. โดยจะขอเริ่มประชุมระเบียบวาระที่คงค้างต่อ ได้แก่
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปี พ.ศ.2561 ขอเรียน
เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอาคม สมณะ
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
นายก อบต.ห้วยแก้ว กระผมจะขอกล่าวต่อในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟูาและถนน ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
แผนงานเคหะชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
รวม 4,319,300 บาท
งบลงทุน
รวม 4,319,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม 4,319,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 บ้านปฺอก
จานวน 500,000 บาท
(สายแม่ลาย – ปางปุาไร่)
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปฺอก (สายแม่ลาย
– ปางปุาไร่) หมู่ที่ 1 บ้านปฺอก โดยการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 146.00 เมตร หนา 0.15
เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 730.00 ตารางเมตร บ้านปฺอก (ปฺอกนอก)
รายละเอียดรูปแบบและรายการตามแบบ อบต. กาหนด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
หน้าที่ 2 ลาดับที่ 1
โครงการขยายไหล่ทาง สายบ้านปฺอก - แม่ลาย
จานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ทาง สายบ้านปฺอก - แม่ลาย หมู่ที่ 2
บ้านแม่ลาย โดยการขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00
เมตร ยาว 740.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
740.00 ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบและรายการตามแบบ อบต.
กาหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
หน้าที่ 104 ลาดับที่ 2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านแม่เตาดิน
จานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านแม่เตาดิน
(สายบ้านแม่ก๊ะ) โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
480.00 ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบและรายการตามแบบ อบต.
กาหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
หน้าที่ 105 ลาดับที่ 3

๙

โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านปางกอง
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
บ้านปางกอง โดยการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่
20.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดรูปแบบและรายการ
ตามแบบ อบต. กาหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 3 ลาดับที่ 4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านปางกอง
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านปางกอง
(ซอย พ่อสงวน) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา
0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 45.00 ตารางเมตร รายละเอียด
รูปแบบและรายการตามแบบ อบต. กาหนด เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที่ 106 ลาดับที่ 7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านปางกอง
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านปางกอง
(ซอย พ่อมูล) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15
เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 255.00 ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบ
และรายการตามแบบ อบต. กาหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที่ 106 ลาดับที่ 7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านปางกอง
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านปางกอง
(ซอย บ้านลุงเป็ง) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา
0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร รายละเอียด
รูปแบบและรายการตามแบบ อบต. กาหนด เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที่ 106 ลาดับที่ 7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านจาปี
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านจาปี
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านพร้าว) ขนาดกว้าง
3.00 เมตร ยาว 243.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
729.00 ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบและรายการตามแบบ อบต.
กาหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
หน้าที่ 106 ลาดับที่ 8
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่กาปอง
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
บ้านแม่กาปอง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.50
เมตร หนา 0.15 เมตร มีความจุไม่น้อยกว่า 36 ลูกบาศก์เมตร
รายละเอียดรูปแบบและรายการตามแบบ อบต. กาหนด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
หน้าที่ 2 ลาดับที่ 2

จานวน

38,500 บาท

จานวน

28,300 บาท

จานวน

160,900 บาท

จานวน

191,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

จานวน

218,000 บาท

๑๐

โครงการก่อสร้างถังเก็บน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านแม่เตาดิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
บ้านแม่เตาดิน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.50
เมตร หนา 0.15 เมตร มีความจุไม่น้อยกว่า 36 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมวางท่อ บ้านใหม่พัฒนา รายละเอียดรูปแบบและรายการ
ตามแบบ อบต. กาหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 3 ลาดับที่ 3
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านธารทอง
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
บ้านธารทอง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.50 เมตร
หนา 0.15 เมตร มีความจุไม่น้อยกว่า 36 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียด
รูปแบบและรายการตามแบบ อบต. กาหนด เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 4
ลาดับที่ 8
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 8 บ้านธารทอง
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 8 บ้านธารทอง
โดยการวางท่อ พีวีชี ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 พร้อมอุปกรณ์ ความยาว
รวม 3,000.00 เมตร รายละเอียดรูปแบบและรายการตามแบบ อบต.
กาหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 3 ลาดับที่ 7
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแก้ว
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแก้ว โดยการ
ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก
0.40-0.50 เมตร ยาว 223.00 เมตร รายละเอียดรูปแบบและ
รายการตามแบบ อบต. กาหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที่ 108 ลาดับที่ 17
โครงการปรับปรุงระบบไฟประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านปางกอง
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านปางกอง
โดยการปรังปรุงระบบไฟฟูาประปาหมู่บ้าน โดยการติดตั้งตู้ควบคุม
ปั้มน้า ขนาด 2 P 1,500 W จานวน 2 ชุดพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้ง
ตู้ควบคุมปั้มน้า ขนาด 2 P 3 HP จานวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์
รายละเอียดรูปแบบและรายการตามแบบ อบต. กาหนด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
หน้าที่ 3 ลาดับที่ 6

จานวน

286,800 บาท

จานวน

218,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

จานวน

832,800 บาท

จานวน

45,000 บาท

๑๑

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยแก้ว
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ขนาดกว้าง 4.45 เมตร ยาว 6.90 เมตร
สูง 2.20 เมตร รายละเอียดรูปแบบและรายการตามแบบ อบต.
กาหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 7 ลาดับที่ 1
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนสถานศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียน โดยการปรับปรุงห้องเรียน
สถานศึกษา ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 9.00 เมตร สูง 3.10 เมตร
รายละเอียดรูปแบบและรายการตามแบบ อบต. กาหนด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
หน้าที่ 3 ลาดับที่ 2

รวม
รวม
รวม

587,000 บาท
587,000 บาท
587,000 บาท

จานวน

88,000 บาท

จานวน

499,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วทุกท่าน
ได้พิจารณาอนุมัติ ต่อไป
ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงและชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการขออนุมัติ
จ่ายเงินสะสม ประจาปี พ.ศ.2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ท่านใดจะเสนออภิปราย หรือมีข้อซักถามในประเด็น
ดังกล่าวข้างต้นหรือไม่

นายเฉลิม ม่านตัน
ส.อบต. หมู่ 7

ขอเรียนซักถาม ว่าการดาเนินการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปี พ.ศ.2561
ที่ทางท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติเข้ามานั้น ได้ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่

ประธานสภาฯ

ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ สมาชิก สภาฯ เพื่อทราบ
และเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงเป็นลาดับต่อไป

เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน ตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 89 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้เป็น

๑๒

อานาจของ สภาท้องถิ่น ที่จะอนุมัติ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลายฉบับ ดังนี้
หลักเกณฑ์
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26
ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดประกอบที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
2.กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจ
หน้าที่ตามกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมีเงินสะสมหลังจาได้สารองเป็นรายจ่ายที่
จาเป็นไว้แล้วเพียงพอที่จะนาไปใช้จ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนตามอานาจหน้าที่ และสนับสนุนการดาเนินการตามนโยบายของรัฐได้โดย
ไม่กระทบต่อเสถียรภาพทางการคลังในระยะยาว ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินสะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบ
วินัยทางการเงินการคลังที่ดี และสอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพสังคม
ในปัจจุบัน จึงเห็นควรดาเนินการ ดังนี้
2.1 อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 4 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28
พฤศจิกายน 2560 กาหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนตามอานาจหน้าที่ และสนับสนุนการดาเนินการตามนโยบาย
รัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ดังนี้
2.1.1 ในการใช้จ่ายเงินสะสม ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึง
ตระหนักอยู่เสมอว่า เจตนารมณ์ของการกาหนดให้มีเงินสะสมนั้น ก็เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานะการเงินการคลังที่มั่นคง พร้อมที่จะรับภาระในการแก้ไข
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในอนาคตที่ไม่อาจคาดการณ์ได้หรือนาไปใช้เพื่อการ
จัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ ดังนั้น จึงไม่ควรพิจารณาใช้
จ่ายเงินสะสมอย่างระมัดระวัง เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1.2 ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
2.1.2.1 การจรวจสอบยอดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดย
หักเงินสะสมส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภท แล้วนาไปหักรายการเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ดาเนินการหรือ
ยังไม่ได้เบิก เพื่อพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สามารถนาไปใช้ได้
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2.1.2.2 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 วรรคท้าย
ที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจาและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสม
ให้คานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว ดังนั้น ก่อนจะนาเงินสะสมตาม
จานวนในข้อ 2.1.2.1 ไปใช้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรสารองเงินสะสมไว้เพื่อ
ใช้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้
(1) สารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยคานวณจากฐาน
เงินเดือน ค่าจ้างบุคลากรท้องถิ่น ประมาณหกเดือน
(2) สารองรายจ่ายประจาที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน เช่น เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการและผู้ปุวยเอดส์ ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอ
หรือได้รับการจัดสรรล่าช้าประมาณสามเดือน
(3) สารองจ่ายกรณีสาธารณภัย โดยสาราองไว้ประมาณร้อยละ
สิบของยอดวงเงินสะสมคงเหลือหลงจากหักรายการตามข้อ 2.1.2.1 ข้อ 2.1.2.2
(1) และ (2)
2.1.3 กาหนดแนวทางดาเนินการเพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นาเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ดังนี้
2.1.3.1 โครงการที่ดาเนินการจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนอย่างแท้จริง ไม่เป็นการใช้จ่ายในกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์หรือฟุุมเฟือย
เกินความจาเป็น
2.1.3.2 โครงการหรือกิจการที่จะดาเนินการต้องอยู่ในอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการบริการชุมชนและสังคม กิจการที่
เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาขึ้นเพื่อ
บาบัดความเดือดร้อนของประชาชน
(1) ด้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้างถนน
ก่อสร้างรางระบายน้า ก่อสร้างสวนสาธารณะ ก่อสร้างสนามกีฬา
(2) ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่ออุปโภคบริโภคและน้าเพื่อ
การเกษตร เช่น สร้าง/ซ่อมระบบประปา ถังน้ากลางประจาหมู่บ้าน ทาฝายน้าล้น
ขุดเจาะบ่อบาดาล ธนาคารน้าใต้ดิน ขุดลอดห้วยหนองคลองบึง
(3) การพัฒนาตลาดท้องถิ่น เช่น การจัดให้มีหรือปรับปรุง
ตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(4) การจัดการขยะมูลฝอย การรักษาความสาอาดในท้องถิ่น
(5) การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การจัดสิ่งอานวยความ
สะดวกขั้นพื้นฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุ
ได้รับบริการขั้นพื้นฐานด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการฝึก
อาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส เด็กกาพร้า ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ
(6) ด้านการศึกษา เช่น การปรับปรุงอาคารสถานศึกษา สนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญาการเรียนรู้ของเด็ก
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(7) ด้านการสนับสนุนการดาเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงตาม
รอยพ่อ ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารร้านค้าชุมชน ตลาดชุมชน
(8) ด้านสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขต องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น ก่อสร้างห้องสุขา ก่อสร้างถนนไปแหล่งท่องเที่ยว
(9) การจัดให้มีการบารุงสนามกีฬาหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(10) ด้านโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ เช่น ถนน
สะพาน อ่างเก็บน้าขนาดเล็ก สถานีสูบน้าด้วยไฟฟูา
อนึ่ง การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การกีฬา
หรือการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความสาคัญกับการใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบตาม
นโยบายของรัฐบาลด้วย
นายอาคม สมณะ
ตามที่เลขานุการฯ ได้อธิบายถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน
นายก อบต.ห้วยแก้ว สะสมไปแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือซ้อมอย่างเคร่งครัด และเป็นไปด้วยความ โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือและระเบียบที่
เกี่ยวข้องไปแล้วนั้น มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ท่านใดจะ
เสนออภิปราย หรือมีข้อซักถามอีกหรือไม่
ไม่

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ท่านใดเสนออภิปราย หรือมี
ข้อซักถามเป็นอย่างอื่น

ประธานสภาฯ

ถ้าไม่ มีสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ท่านใด เสนออภิปราย
หรือมีข้อซักถามเป็นอย่างอื่น ผมจึง จะขอมติที่ประชุมสภาฯ ออกเสียงลงคะแนน
เปิดเผย โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะว่าเห็น ควรอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปี พ.ศ.
2561 จานวน 17 โครงการ วงเงินงบประมาณ 5 ,026,900.00 บาท (-ห้าล้าน
สองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วได้
เสนอมาหรือไม่

มติที่ประชุม

มีมติ เห็นควรอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปี พ.ศ.2561 จานวน 17 โครงการ
วงเงินงบประมาณ 5 ,026,900.00 บาท (-ห้าล้านสองหมื่นหกพันเก้าร้อย บาท
ถ้วน-) ดังนี้
เห็นควรอนุมัติ
จานวน 13 เสียง
ไม่เห็นควรอนุมัติ
จานวน - เสียง
งดออกเสียง
จานวน ๑ เสียง
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ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี –

ประธานสภาฯ

มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ท่านใดมีเรื่องจะเสนออีก
หรือไม่

ที่ประชุมฯ
ประธานสภาฯ

ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ท่านใดมีเรื่องจะเสนออีก
เมื่อไม่มีเรื่องใดจะเสนอเป็นการอื่นอีก กระผม ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน
คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านอีกในครั้งต่อไป ขอการปิดประชุม

ที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา

15.10 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นายอัครเดช ศรีพวง)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
1. .............................................
(................................................)
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่................
2. .............................................
(................................................)
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่................
3. .............................................
(................................................)
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่................
(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายดารงค์ เทพชมภู)
ประธานสภาฯองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว

