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 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี ๒๕62 

วันศุกร์ที่  1  มีนาคม  2562  เวลา  10.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองน้ำใส 

ผู้เข้าประชุม 
๑. นายปราณี  ข้อสว่าง  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัชชัย  ควรฟุ้ง  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายถาวร  ศรีวิเศษ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นายชาตรี  อินทร์ประดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นายสมส่วน  เสรีสิริพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
๖. นายประดิษฐ์  ปานทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายสุทิน  พิผ่วนนอก สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นางสาวแสงจันทร์ พวงชมพู สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายไสว   สุดหา  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑๐. นางดาวรุ้ง  มืมขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑. นายประเสริฐ  พวงชมพู สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายสมพร    พิมพ์อุบล นายกเทศมนตรี  
 2. นายดาวรุ่ง  ลำขุนทด รองนายกเทศมนตรี 
 3. นายทอง   ศิลป์ประกอบ รองนายกเทศมนตรี 

4 นายราชศักดิ์  ห้อยไธสง เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. ว่าที่ร้อยตรีทองเหม ชำนิสูงเนิน หัวหน้าสำนักปลัด 
6. นายสุกรีย์  ศุภมงคล ผู้อำนวยการกองช่าง 
7. นายณรงค์ฤทธิ์  บุญสุข  นิติกร 
8. นางเสฏฐว ี  อุนารักษ์ หัวหน้าฝ่ายกองสาธารณสุข  

 9. นางศิริวรรณ  ด้วงคำจันทร์ นักวิเคราะห์และแผน 
 10.นางสาวธนิดา  ธนาคมเพชร นักพัฒนาชุมชน 

12. นายวิษณุ  ขัดโพธิ  นายช่างไฟฟ้า 
13.นางสาววรรณิษา  เสรีสิริพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
14.นางคะนึง  น้อมจันทึก พนักงานจ้างทั่วไป 
15.นายกิตติชัย  ปรีอารมณ์ พนักงานจ้างทั่วไป 
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เปิดประชุม    เวลา  10.00 น. 
เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาพร้อมแล้วนายปราณี  ข้อสว่าง  

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส จึงดำเนินการเปิดประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องท่ีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

    - ไม่มี - 
       

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ 
สมัยที ่4 ประจำปี 2561  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 

ที่ประชุม   มตริับรอง 10    เสียง 

   งดออกเสียง   1    เสียง  

   (องค์ประชุม 11 เสียง)   

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง กระทู้ถาม 

    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี 2562  และสมัยประชุมแรกของ 
    ปีถัดไป 
นายไสว  สุดหา    ผมนายไสว  สุดหา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ขอเสนอการ 
  (สมาชิกสภาฯ) กำหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจำปี 2562 และสมัยแรกของปีถัดไป 
  ขอเสนอสมัยสามัญประจำปี 2562 สมัยที่ 2 
 ในวันที่ 1  เมษายน  2562  มีกำหนด  30 วัน 
  ขอเสนอสมัยสามัญประจำปี 2562 สมัยที่ 3 
 ในวันที่ 5  สิงหาคม 2562  มีกำหนด  30 วัน 
  ขอเสนอสมัยสามัญประจำปี 2562 สมัยที่ 4  
 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562  มีกำหนด  30 วัน 
  ขอเสนอสมัยสามัญ  สมัยแรกของปี 2563 
 ในวันที่ 3  กุมภาพันธ์ 2563  มีกำหนด  30 วัน 
ที่ประชุม   มตริับรอง 9    เสียง 

   งดออกเสียง 2      ท่าน  

  (องค์ประชุม 11 เสียง)  
  
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม (เบี้ยผู้พิการ) 
      เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561             

๑.เรื่องเดิม 
ตามท่ีเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ย

ยังชีพความพิการ ของเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เพ่ิมเติม จำนวน 54 ราย แลว้นั้น 
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๒.ข้อเท็จจริง 
1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยัง

มิได้จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการ เพ่ิมเติม 

2.เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ได้ดำเนินการรายงานและทวงถาม 
งบประมาณดังกล่าว โดยตลอด 

3. เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู ้พิการหรือ
ทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ให้เทศบาลตำบลหนองน้ำใส 
จำนวน 348,000  บาท(สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) (หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3006 ลงวันที่ 24 กันยายน  2561) 

4. เนื่องจากระยะเวลาที่ได้รับการจัดสรร และโดยงบประมาณในช่วยสิ้น
ปีประมาณจึงไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายหรือตราเทศบัญญัติตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมได้ทันจึงมี
ความจำเป็นต้องปล่อยให้ตกเป็นเงินสะสมในปี 2561 ไปก่อน 

5. เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ
และเป็นไปตามแนวทางของหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 
0810.6/ว 3006 ลงวันที่ 24 กันยายน  2561 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 เพ่ิมเติม สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองน้ำใส จำเป็นต้องขอพิจารณาอนุมัติการใช้
จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 348,000  บาท (สามแสนสี่หมื่นแปด
พันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้พิการตามประกาศเทศบาลบตำบลหนองน้ำใส 

๓.ข้อระเบียบ/กฎหมาย 
๓.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท่องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่
เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่
บำบัดความเดือดร้อนหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว     
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(3) เมื ่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากดำเนินการภายในระยะเวลาที่
กำหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพ้นไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที่มียอดเงินสะสมเพียงพอที่จ ่าย
ค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
คำนึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 

3.2  หนังสือแนวทางปฏิบัติกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808 2/ว
1438 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายเงินสะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 7272 ลง
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่องแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.4  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.
0810.6/ว 3064 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการ
สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ิมเติม 

๔. ข้อเสนอแนะและข้อพิจารณา 
เห็นควร พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 

2561   ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/ ว3064 
ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ิมเติม  
เพื่อดำเนินการขอยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89  ต่อไป  

ที่ประชุม  มีมติ  10    เสียง 

  งดออกเสียง 1      ท่าน  

(องค์ประชุม 11 เสียง)  
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง อ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
   การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาแผนและคณะกรรมการติดตามแผนและ

ประเมินผลแผนแทนตำแหน่งเดิมที่จะครบวาระ วันที่ 2 มีนาคม 2562 นี้ 
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   กรรมการพัฒนาแผน  
นายไสว  สุดหา    กระผมขอเสนอ นายปราณี  ข้อสว่าง ผู้รับรอง นายสุทิน พิผ่วนนอก และ  
(สมาชิกสภาฯ)   นายประดิษฐ์  ปานทอง  
นายประเสริฐ  พวงชมพู   กระผมขอเสนอ นายชาตรี  อินทร์ประดิษฐ์ ผู้รับรอง นายไสว  สุดหา 
(สมาชิกสภาฯ)   และนางแสงจันทร์  พวงชมพู 
นายประดิษฐ์  ปานทอง   กระผมขอเสนอ นายชัชชัย  ควรฟุ้ง ผู้รับรอง นายสมส่วน เสรีสิริพันธ์ และ 
(สมาชิกสภาฯ)   นายไสว  สุดหา  
    ติดตามประเมินผลแผน 
นายชาตรี  อินทร์ประดิษฐ์  กระผมขอเสนอ นายประเสริฐ  พวงชมพู  ผู้รับรอง นางแสงจันทร์ พวงชมพู 
 (สมาชิกสภาฯ)   และดาวรุ่ง  มืมขุนทด 
นายชัชชัย  ควรฟุ้ง    กระผมขอเสนอ นายสมส่วน  เสรีสิริพัรธ์  ผู้รับรอง นายถาวร ศรีวิเศษ และ 
(สมาชิกสภาฯ )   นายประดิษฐ์  ปานทอง 
นายชาตรี  อินทร์ประดิษฐ์  กระผมขอเสนอ นางดาวรุ้ง  มืมขุนทด ผู้รับรอง นางแสงจันทร์ พวงชมพู  
(สมาชิกสภาฯ)   นายสุทิน  พิผ่วนนอก 
 
       ปิดประชุม   เวลา  12.00  น.   

 

 

 
(ลงชื่อ)     นายณรงค์ฤทธิ์   บุญสุข ผู้จดรายงานการประชุม 

                 นายณรงค์ฤทธิ์   บุญสุข 
    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส 
 
 
 

    (ลงชื่อ)      นายปราณี  ข้อสว่าง     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

         นายปราณี  ข้อสว่าง       
    ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส  

 

 

 


