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บันทึกรายงานการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลหงสห์ิน 

สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 
วันศุกร์ ที่ 4 เดอืน มิถนุายน พ.ศ. ๒๕64 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน 

อ าเภอจุน จังหวดัพะเยา 
 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

    

1. นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาล สมชาย แก้วไกรคช 
    

2. นางสาวแววตา สักลอ รองประธานสภาเทศบาล แววตา สักลอ 
    

3. จ่าเอกอดุลย ์ ฤาชา เลขานุการสภาเทศบาล อดุลย์ ฤาชา 
    

4. นายประจวบ อินสุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ประจวบ อินสุวรรณ์ 
    

5. นายบุญลอด ใจค า สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 บุญลอด ใจค า 
6. นายธนวรรธน ์ สักลอ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ธนวรรธน์ สักลอ 

    

7. นายชาต ิ สักลอ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ชาติ สักลอ 
    

8. นายบุญทิตย์ สักลอ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 บุญทิตย์ สักลอ 
    

9. นางจุติมาศ คะมณีวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 จุติมาศ คะมณีวรรณ 
    

10. นายวิมล ปันติ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 วิมล ปันติ 
    

11. นายศรันยู ใจก้อน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ศรันยู ใจก้อน 
    

12. นางสาวสุพรรษา น้อยมอย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุพรรษา น้อยมอย 
    

13. นายสุวรรณ เทพสาย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุวรรณ เทพสาย 
     

  ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

    

1. นายสามารถ ชื่นเมือง นายกเทศมนตรี สามารถ ชื่นเมือง 
    

2. นายบุญเทียน เครือวงค์ รองนายกเทศมนตรี บุญเทียน เครือวงค์ 
    

3. นายประสิทธิ์ โนชัย รองนายกเทศมนตรี ประสิทธิ์ โนชัย 
    

4. นายกาจ ปัญญาหล้า ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี กาจ ปัญญาหล้า 
     

5. นายยุทธนา วันทาแท่น เลขานุการนายกเทศมนตรี ยุทธนา วันทาแท่น 
.../ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)... 
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  ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

    

1. ว่าท่ีร้อยตรีวิโรจน์ สักลอ ปลัดเทศบาลต าบลหงส์หิน วิโรจน์ สักลอ 
    

2. พันจ่าเอกณัฐวุฒิ ลักลอ หัวหน้าส านักปลัด ณัฐวุฒิ สักลอ 
    

3. นายเหมฤทธิรงค์ อินทร์ชน หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกองช่าง เหมฤทธิรงค์ อินทร์ชน 

    

4. นางสาวสุดารัตน์ จรัสแผ้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุดารัตน์ จรัสแผ้ว 
     

      
เปิดประชุม เวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

3.1 การจัดโครงการสรงน้ าพระธาตุหงส์หิน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 

การจัดโครงการสรงน้ าพระธาตุหงส์หิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
เทศบาลต าบลหงส์หิน ในวันวิสาขบูชา ในวันท่ี 26 พฤษภาคม 2564 โดยความร่วมมือของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลหงส์หิน ท้ังนี้ได้
พิจารณาลดจ านวนผู้เข้าร่วมตามมาตรการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเทศบาลต าบล
หงส์หิน จะด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพระธาตุหงส์หิน ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวต่อไป 

3.2 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในต าบลหงส์หิน 

ต าบลหงส์หินเป็นต าบลเดียวในจังหวัดพะเยาท่ีไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ส าหรับผู้ใด
ประสงค์จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถลงทะเบียนท่ีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม  

2.1 สมัยสามัญประจ าปี ครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 ในวันพฤหัสบดี ที่  6 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ   11 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่รับรอง - เสียง 

 รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ โดยไมม่ีการแก้ไข 

.../2.2 สมัยสามัญประจ าปี สมัยแรก... 
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2.2 สมัยสามัญประจ าปี สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่  1/2564               
ในวันอังคาร ที่ 11 เดือน พฤษภาคม 2564 

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ   11 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่รับรอง - เสียง 

 รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ โดยไมม่ีการแก้ไข 
 
 
ระเบียบวาระที่ 3   เพ่ือพิจารณา 

3.1 ขออนุมัติ ให้ ใช้จ่ ายเงินสะสม จ านวน 13 โครงการ งบประมาณ 
2,039,200.00 บาท (สองล้านสามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 

นายสามารถ ชื่นเมือง นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน ได้รายงานเงินสะสมท่ีสามารถ
น าไปใช้ได้ของเทศบาลต าบลหงส์หิน  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 ดังต่อไปนี้ 

เงินสะสม ณ ปัจจุบันตามบัญชีแยกประเภท 32,957,248.33 
บวก การปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 - รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 
 - ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ 17,472,050.00 17,472,050.00 17,472,050.00 

หัก การปรับปรุงเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 - รายจ่ายค้างจ่าย 255,825.24 255,825.24 255,825.24 
คงเหลือเงินสะสมหลักหักการปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564 

 
50,173,473.00 

หัก บันทึกสินทรัพย์เข้างบการเงินปี 2564 จากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี (JV-0001/64) 

 
22,633,865.14 

 

 เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท. 3,406,072.22  
 ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ช าระหนี้แล้ว 8,900,000.00  
 ลูกหนี้อื่น ๆ 31,283.25  
 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรประมาณ 3 เดือน 5,194,279.00  
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีมีสาธารณภัย 

10 % ของประมาณการรายจ่ายประจ าปี 
 

5,400,000.00 
 

    
    
 .../จ่ายขาดเงินสะสมอนุมัติแล้วยังไม่ได้เบิกจ่าย... 
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 จ่ายขาดเงินสะสมอนุมัติแล้วยังไม่เบิกจ่าย -  
 จ่ายขาดเงินสะสมอนุมัติและเบิกจ่ายแล้ว - 45,565,499.61 
เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ ณ 31 มีนาคม 2564 4,607,973.48 

 

โดยเสนอเหตุผลและความจ าเป็นในการขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมต่อท่ีประชุมว่า
ได้รับแจ้งปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นท่ี ดังต่อไปนี้ 

นายประสงค์ สายวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพวงพยอม หมู่ท่ี 5 แจ้งปัญหาความเดือดร้อน
มายังเทศบาลต าบลหงส์หินว่าราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากการใช้ถนนภายในหมู่บ้าน ซึ่งถนนบางจุดยัง
เป็นถนนดินลูกรัง การพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เท่าเทียมกับหมู่บ้านอื่นๆ ในพื้นท่ีต าบลหงส์หิน 
ถนนช ารุดเสียหาย มีสภาพพื้นผิวถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อจ านวนมาก สาเหตุเนื่องมาจากเมื่อฤดูฝนปี พ.ศ. 
2563 ท่ีผ่านมาฝนตกหนัก จึงท าให้เกิดน้ าท่วมถนน การสัญจรไปมาของราษฎรเป็นไปด้วยความยากล าบาก 
เป็นอันตรายในการสัญจร ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก  และถนนปากซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพวง
พยอมเป็นถนนคอนกรีตที่น้ าท่วมประจ าเนื่องจากไม่มีท่อระบายน้ า  

นายวสันต์ ธนแสงประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสันทราย หมู่ท่ี 7 แจ้งปัญหาความ
เดือดร้อนมายังเทศบาลต าบลหงส์หินว่า ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากการใช้ถนนภายในหมู่บ้านระหว่าง
แยกซอย 2 และซอย 3 ในชุมชนบ้านสันทราย เนื่องจากถนนเป็นดินลูกรัง ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ และในช่วง
ฤดูฝนน้ าก็จะท่วมขังท าให้ถนนลื่น ชาวบ้านเดินทางสัญจรล าบากอาจก่อให้เกิดอันตรายในการเดินทางได้ 
และทางข้ามล าเหมืองของสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพวงพยอม 1 ยังเป็นแท่งคอนกรีตพาด ส าหรับข้าม ซึ่งไม่
สะดวกและไม่ปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในการใช้ถนนหนทาง 

นายสุทัศน์ อุ่นเต็มใจ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสักทอง หมู่ท่ี 10 แจ้งปัญหาความเดือดร้อน
มายังเทศบาลต าบลหงส์หินว่าน้ าท่วมขังระหว่างถนนสายระหว่างบ้านนายมูล สักลอ ถึงบ้านนายสุข จันธิมา 
ในช่วงฤดูฝนมีน้ าท่วมขังไม่สามารถระบายน้ าได้ สาเหตุเนื่องจากน้ าท่วมขัง มีรางระบายน้ าและมีสภาพตื้น
เขิน ท าให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ 

นายชัย โนชัย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสักพัฒนา หมู่ท่ี 11 แจ้งปัญหาความเดือดร้อนมายัง
เทศบาลต าบลหงส์หินว่า เกษตรกรบ้านสักพัฒนา  หมู่ท่ี 11 ต้องการฝายน้ าล้นห้วยสักตอนล่าง เพื่อกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ฤดูฝนและฤดูแล้ง และปัจจุบันสภาพล าห้วยสักตอนล่างมีสภาพดีเคยขุดลอกแล้วแต่ไม่สามารถกักเก็บ
น้ าได้  เพราะไม่มีฝายน้ าล้นกั้นน้ าไว้ ท่ีประชุมประจ าเดือนชาวบ้านจึงมีมติให้ ช่วยด าเนินการสร้างฝายน้ าล้น
ล าห้วยสักตอนล่างขึ้น เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง และชะลอน้ าในช่วงน้ าหลากซึ่งฤดูฝนล าห้วยสักมีน้ า
ไหลจากป่าเป็นจ านวนมากแต่ไม่มีฝายชลอน้ าเพื่อกักเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่าง
มาก 

 

 

…/นายส าเร็จ กองแก้ว... 
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นายสมเร็จ กองแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน บ้านศรีจอมแจ้ง หมู่ท่ี 1 แจ้งปัญหาความเดือดร้อน
มายังเทศบาลต าบลหงส์หินว่าน้ า ท่วมขัง ระหว่างถนนสายระหว่างบ้านนายนาค โนชัย ถึ งบ้าน                  
นายปณชัย  ใจโลกา ในช่วงฤดูฝนมีน้ าท่วมขังไม่สามารถระบายน้ าได้ สาเหตุเนื่องจากน้ าท่วมขัง ไม่มีราง
ระบายน้ าและมีสภาพตื้นเขิน ท าให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ 

เทศบาลต าบลหงส์หิน ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามท่ีผู้ใหญ่บ้านท้ัง 5 ท่านแจ้งปัญหา 
แล้วผลปรากฏตามข้อเท็จจริงว่า  

1) ราษฎรในพื้นท่ีบ้านพวงพยอม หมู่ท่ี 5 ได้ประสบปัญหาความเดือนร้อนจากปัญหา
ถนนภายในหมู่บ้านท่ียังเป็นถนนดินลูกรัง ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ช ารุดจากน้ าท่วมถนนในฤดูฝนท่ีผ่านมา  
จ านวน 4 จุด คือ  

จุดที่ 1 ซอยเข้าบ้านนายสุรินทร์ เมืองใจมา ระยะทาง 17 เมตร   
จุดท่ี 2 ซอย 8 ทางเข้าบ้านนายเมืองค า วังชัย ซึ่งเป็นทางเชื่อมต่อกับหมู่บ้าน                

พวงพยอมใหม่  หมู่ท่ี 6  ระยะทาง 33 เมตร  
จุดที่ 3 ทางเข้าบ้านนางทองใบ สายมงคล ระยะทาง 37 เมตร   

จุดท่ี 4 ปากซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพวงพยอม เป็นถนนคอนกรีตน้ าท่วมขัง              
ไม่สามารถระบายน้ าออกมาได้ เนื่องจากไม่ท่อระบายน้ า ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความเดือดร้อน จ าเป็นต้อง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตให้ในจุดท่ี 1 - 3 และจุดท่ี 4 ควรวางท่อระบายน้ าเพื่อให้ระบายน้ าออกจากถนน
ดังกล่าว 

 2) ราษฎรในพื้นท่ีบ้านสันทราย หมู่ท่ี 7 ได้ประสบปัญหาความเดือนร้อนจากปัญหา
ถนนภายในหมู่บ้านระหว่างแยกซอย 2 และซอย 3 ระยะทาง 88 เมตรท่ียังเป็นถนนดินลูกรัง ถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อ ช ารุดจากน้ าท่วมถนนในฤดูฝนท่ีผ่านมา ถนนจะลื่น ผู้ใช้เส้นทางถนนสายดังกล่าวได้รับอุบัติเหตุขึ้น
บ่อยครั้ง จ าเป็นต้องก่อสร้างถนนคอนกรีต โดยเร่งด่วน และทางข้ามล าเหมืองของสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพวง
พยอม 1 หมู่ท่ี 7 เป็นแท่งคอนกรีตพาดข้าม ซึ่งไม่ปลอดภัยส าหรับเกษตรกรท่ีเดินทางไปท านาและท าสวน   
ท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง  จึงจ าเป็นต้องแก้ไขโดยการก่อสร้างทางข้ามคลองดาดคอนกรีตท่ีได้มาตรฐาน 
เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3) เหตุท่ีน้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน บ้านสักทอง หมู่ท่ี 10 เพราะร่องระบายน้ าเดิมตื้น
เขินจากการพัดพาเอาดินมาจากภูเขาในฤดูฝนของทุกปี  น้ าจึงไม่สามารถระบายออกจากพื้นท่ีได้               
จึงจ าเป็นต้องสร้างดาดคอนกรีต ระยะทาง 170 เมตร และต้องวางท่อระบายน้ าขนาด 0.80 เมตร ชั้น 3 
จ านวน 87 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 3 บ่อ เพื่อระบายน้ าออกจากน้ าท่วมขังพื้นท่ี      
หมู่ท่ี 10 

 

 

 

…/4) พื้นท่ีบ้านสักพัฒนา หมู่ท่ี 11… 
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4) พ้ืนท่ีบ้านสักพัฒนา หมู่ท่ี 11 ประสบปัญหาไม่มีฝายน้ าล้นเพื่อกักเก็บน้ าล าห้วยสัก
ตอนล่างและล าห้วยโชคหินไว้ใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูฝน และฤดูแล้ง เนื่องจากล าห้วยสักและล าห้วยโชค
หินไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ได้  ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ของบ้านสักพัฒนา หมู่ท่ี 11 มีอาชีพเกษตรกรรม        
ท านา และท าสวน น้ าจึงเป็นปัจจัยส าคัญในอาชีพเกษตรกรรม จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องด าเนินการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับราษฎรโดยการก่อสร้างฝายน้ าล้น คอนกรีตเสริมเหล็กล าห้วยสักตอนล่าง และก่อสร้าง
ฝายน้ าล้น คอนกรีตเสริมเหล็กล าห้วยโชคหิน หมู่ท่ี 11เพื่อท่ีจะท าให้เกษตรกรในพื้นท่ีดังกล่าว มีน้ าเพียงพอ
ในการท าการเกษตร และจะท าให้เกษตรกรมีชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

5) เหตุท่ีน้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน บ้านศรีจอมแจ้ง หมู่ท่ี 1 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน 
จังหวัดพะเยา เพราะร่องระบายน้ าเดิมตื้นเขินจากการพัดพาเอาดินมาจากภูเขาในฤดูฝนของทุกปี น้ าจึงไม่
สามารถระบายออกจากพื้นท่ีได้ จึงจ าเป็นต้องสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด 
ระยะทาง 88 เมตร  

เทศบาลต าบลหงส์หิน พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประชาชนในพื้นท่ีประสบปัญหาความ
เดือดร้อน จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน แต่เนื่องจากรายจ่ายงบกลางประเภทเงินส ารอง
จ่าย ได้ใช้จ่าไปเหลือไม่เพียงพอท่ีจะด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องขออนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสมเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 จ านวน 13 รายการ ดังต่อไปนี้ 

 

1) โครงการขุดลอกล าน้ าร่องไผ่ บ้านสักสัน หมู่ที่  4 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน  
จังหวัดพะเยา ปริมาณงาน : ช่วงท่ี 1 ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร         
ยาว 1,200.00 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุด 2,244.00 ลูกบาศก์เมตร ช่วงท่ี 
2  ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.00 
เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุด 2,375.00 ลูกบาศก์เมตร พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการนานางแสงหล้า เครือ
สาร  19.500895 N 100.110879 E พิกัดจุดสิ้นสุดโครงการนานายยูนาน วิละแสง 19.505217 N 
100.121272 E (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหงส์หิน เลขท่ี 44/2564) บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2563 หน้าท่ี 10 ล าดับท่ี 2  
งบประมาณ  216,000.00.00 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

จ่าเอกอดุลย์ ฤาชา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน  ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสม ตามข้อ 89 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

 

.../ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... 
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ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจการท่ีจัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกัน
ไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมี         
สาธารณภัยเกิดขึ้น 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้
การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นกันพับไป 

ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ตามท่ีท่าน   
นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หินได้น าเสนอเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หินพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม
เพื่อด าเนินโครงการขุดลอกล าน้ าร่องไผ่ บ้านสักสัน หมู่ ท่ี 4 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน  จังหวัดพะเยา 
งบประมาณ  216,000.00.00 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) และเลขานุการสภาเทศบาลต าบล
หงส์หินได้ชี้แจงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ให้ท่ีประชุมได้ทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดสงสัยเชิญสอบถามหรือจะ
อภิปรายขอเรียนเชิญ หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปราย จึงขอมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ   11 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการขุดลอกล าน้ าร่องไผ่         
บ้านสักสัน หมู่ที่ 4 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน  จังหวัดพะเยา งบประมาณ  
216,000.00.00 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

 

 

…/2) โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ… 
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2) โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ บ้านพวงพยอมใหม่ หมู่ที่ 6 ต าบลหงส์หิน 
อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา ปริมาณงาน : ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร        
ยาว 450.00 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุด 472.50 ลูกบาศก์เมตร พิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ 19.483781 N 100.086706 E จุดสิ้นสุดโครงการ 19.487761 N 
100.086794 E (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหงส์หิน  เลขท่ี 50/2564) บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2563 หน้าท่ี 11 ล าดับท่ี 3  
งบประมาณ 53,000.00 บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ตามท่ีท่าน   
นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หินได้น าเสนอเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หินพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม
เพื่อด าเนินโครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ บ้านพวงพยอมใหม่ หมู่ท่ี 6 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัด
พะเยา งบประมาณ 53,000.00 บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) และเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน
ได้ชี้แจงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ให้ท่ีประชุมได้ทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดสงสัยเชิญสอบถามหรือจะอภิปรายขอ
เรียนเชิญ หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปราย จึงขอมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ   11 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 
บ้านพวงพยอมใหม่ หมู่ที่ 6 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 
งบประมาณ 53,000.00 บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

 

3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 5 ต าบล     
หงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 2.90 เมตร  ยาว 36.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทางพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการบ้านนายสุค า กล้าหาญ 19.480476 N 100.097676E 
พิกัดจุดสิ้นสุดโครงการบ้านนายเหลา สานใจวงค์  19.480608 N 100.097420E  (รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลหงส์หิน เลขท่ี 47/2564) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2563 หน้าท่ี 3 ล าดับท่ี 2  งบประมาณ 68,500.00 บาท (หกหมื่น
แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 

 

 

…/นายสมชาย แก้วไกรคช… 
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นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ตามท่ีท่าน   
นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หินได้น าเสนอเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หินพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม
เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพวงพยอม หมู่ท่ี 5 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน 
จังหวัดพะเยา งบประมาณ 68,500.00 บาท (หกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเลขานุการสภา
เทศบาลต าบลหงส์หินได้ชี้แจงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ให้ท่ีประชุมได้ทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดสงสัยเชิญ
สอบถามหรือจะอภิปรายขอเรียนเชิญ หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปราย จึงขอมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ   11 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 5 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 
งบประมาณ 68,500.00 บาท (หกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 

4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 5 ต าบล    
หงส์หิน อ าเภอจุน  จังหวัดพะเยา ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง  3.50 เมตร ยาว 33.00 เมตร               
หนา 0.15 เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการบ้านนายเมืองค า วังชัย 19.482376 N 
100.100417 E จุดสิ้นสุดโครงการบ้านนางแก้ว  ขัติยศ 19.482680  N 100.100477 E 
(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหงส์หิน เลขท่ี 46/2564) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2563 หน้าท่ี 4 ล าดับท่ี 4  งบประมาณ  70,000.00 บาท             
(เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ตามท่ีท่าน   
นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หินได้น าเสนอเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หินพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม
เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพวงพยอม หมู่ท่ี 5 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน  
จังหวัดพะเยา งบประมาณ  70,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์
หินได้ชี้แจงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ให้ท่ีประชุมได้ทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดสงสัยเชิญสอบถามหรือจะอภิปราย
ขอเรียนเชิญ หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปราย จึงขอมติท่ีประชุม 

 

 

 

 

…/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ   11 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต   
เสริมเหล็ก บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 5 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัด
พะเยา งบประมาณ  70,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

 

5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 5 ต าบล     
หงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 17.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทางพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการบ้านนายชัชวาล ขันค า 19.4776338 N 100.102166 E 
จุดสิ้นสุดโครงการบ้านนายสุรินทร์ เมืองใจมา 19.477638 N 100.102166 E (รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลหงส์หิน เลขท่ี 45/2564)บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2563 หน้าท่ี 3 ล าดับที่ 3  งบประมาณ 36,000.00 บาท (สามหมื่นหกพันบาท
ถ้วน) 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ตามท่ีท่าน   
นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หินได้น าเสนอเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หินพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อ
ด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพวงพยอม หมู่ท่ี 5 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัด
พะเยา งบประมาณ 36,000.00 บาท (สามหมื่นหกพันบาท) และเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หินได้
ชี้แจงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ให้ท่ีประชุมได้ทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดสงสัยเชิญสอบถามหรือจะอภิปรายขอ
เรียนเชิญ หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปราย จึงขอมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ   11 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต   
เสริมเหล็ก บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 5 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัด
พะเยา งบประมาณ 36,000.00 บาท (สามหมื่นหกพันบาท) 

 

 

…/6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก… 
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6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้าน  
พวงพยอมใหม่  หมู่ที่ 6  ต าบลหงส์หิน  อ าเภอจุน  จังหวัดพะเยา ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทางพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการบ้านนายสุรพงษ์ สายวงศ์เปี้ย  
19.481088 N 100.102277 E จุดสิ้นสุดโครงการบ้านนางแสง ตันกุล 19.482426  N 
100.102057 E (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหงส์หิน  เลขท่ี 49/2564) บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้ง ท่ี 1/2563 หน้าท่ี 2 ล าดับท่ี 1  
งบประมาณ 386,000.00 บาท (สามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ตามท่ีท่าน   
นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หินได้น าเสนอเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หินพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม
เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพวงพยอม หมู่ท่ี 5 เชื่อมบ้าน พวงพยอมใหม่ หมู่ท่ี 
6 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา งบประมาณ 386,000.00 บาท (สามแสนแปดหมื่นหกพันบาท
ถ้วน) และเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หินได้ชี้แจงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ให้ท่ีประชุมได้ทราบแล้ว มี
สมาชิกท่านใดสงสัยเชิญสอบถามหรือจะอภิปรายขอเรียนเชิญ หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปราย 
จึงขอมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ   11 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต   
เสริมเหล็ก บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้าน  พวงพยอมใหม่  หมู่ที่ 6  
ต าบลหงส์หิน  อ าเภอจุน  จังหวัดพะเยา งบประมาณ 386,000.00 
บาท (สามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

 

7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันทราย หมู่ที่ 7 ต าบลหงส์หิน  
อ าเภอจุน  จังหวัดพะเยา ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ชนิด
ไม่มีไหล่ทางพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการบ้านนายสิงห์แก้ว นาปรัง 19.474753 N 100.094094 E จุดสิ้นสุด
โครงการบ้านนายทูล วังบง 19.473982 N 100.093906E (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลหงส์หิน เลขท่ี 51/2564) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งท่ี 
1/2563 หน้าท่ี 4 ล าดับที ่5 งบประมาณ  220,000.00 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

 

 

…/นายสมชาย แก้วไกรคช... 
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นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ตามท่ีท่าน   
นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หินได้น าเสนอเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หินพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม
เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันทราย หมู่ท่ี 7 ต าบลหงส์หิน  อ าเภอจุน  
จังหวัดพะเยา งบประมาณ  220,000.00 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และเลขานุการสภาเทศบาล
ต าบลหงส์หินได้ชี้แจงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ให้ท่ีประชุมได้ทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดสงสัยเชิญสอบถามหรือ
จะอภิปรายขอเรียนเชิญ หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปราย จึงขอมติท่ีประชุม 

 

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ   11 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต   
เสริมเหล็ก บ้านสันทราย หมู่ที่ 7 ต าบลหงส์หิน  อ าเภอจุน  จังหวัด
พะเยา งบประมาณ  220,000.00 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

 

8) โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 5 ต าบลหงส์หิน  
อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา ปริมาณงาน : ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.40 เมตร ชั้น 3 จ านวน 8.00 
ท่อนพิกัดจุดโครงการบ้านนางศรีนวล  ตุ้ยเอ้ย  19.474553 N 100.097232E (รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลหงส์หิน เลขท่ี 48/2564) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2563 หน้าท่ี 6 ล าดับท่ี 8 งบประมาณ 11,500.00 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ตามท่ีท่าน   
นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หินได้น าเสนอเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หินพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม
เพื่อด าเนินโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพวงพยอม หมู่ท่ี 5 ต าบลหงส์หิน  อ าเภอจุน จังหวัด
พะเยา งบประมาณ 11,500.00 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเลขานุการสภาเทศบาล
ต าบลหงส์หินได้ชี้แจงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ให้ท่ีประชุมได้ทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดสงสัยเชิญสอบถามหรือ
จะอภิปรายขอเรียนเชิญ หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปราย จึงขอมติท่ีประชุม 

 

 

 

 

.../มติท่ีประชุม... 
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มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ   11 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านพวงพยอม หมู่ที่  5 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา    
งบประมาณ 11,500.00 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 

9) โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตร่องน้ าสาธารณะ บ้านสักทอง หมู่ที่ 10 ต าบล          
หงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา ปริมาณงาน : 1. ดาดคอนกรีตขนาดปากกว้าง 2.40 เมตร ก้นกว้าง 
0.85 เมตร หนา 0.07 เมตร ลึก 1.20 เมตร ยาว 170.00 เมตร 2.งานวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.80 เมตร ชั้น 3 จ านวน 87.00 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 
3.00 บ่อพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการบ้านนางนงคราญ อินยม 19.522723 N 100.108491 E จุดสิ้นสุด
โครงการบ้านนายสุข จันธิมา 19.522318 N 100.110169 E (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลหงส์หิน เลขท่ี 54/2564)บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งท่ี 
1/2563 หน้าท่ี 5 ล าดับที่ 6 งบประมาณ  498,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ตามท่ีท่าน   
นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หินได้น าเสนอเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หินพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม
เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตร่องน้ าสาธารณะ บ้านสักทอง หมู่ท่ี 10 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน 
จังหวัดพะเยา งบประมาณ 498,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และเลขานุการสภา
เทศบาลต าบลหงส์หินได้ชี้แจงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ให้ท่ีประชุมได้ทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดสงสัยเชิญ
สอบถามหรือจะอภิปรายขอเรียนเชิญ หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปราย จึงขอมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ   11 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตร่องน้ า
สาธารณะ บ้านสักทอง หมู่ที่ 10 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 
งบประมาณ 498,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

 

…/10) โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น... 
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10) โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็กล าห้วยสักตอนล่าง           
บ้านสักพัฒนา หมู่ที่ 11 ต าบลหงส์หิน  อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา ปริมาณงาน : ขนาดสันฝายสูง 1.50 
เมตร  สันฝายยาว 10.00 เมตรพิกัดจุดโครงการนานางค า  สักลอ  19.530580 N 100.095651E 
(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหงส์หิน  เลขท่ี 52/2564) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2563 หน้าท่ี 9 ล าดับท่ี 1  งบประมาณ  211,000.00 บาท 
(สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ตามท่ีท่าน   
นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หินได้น าเสนอเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หินพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม
เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น คอนกรีตเสริมเหล็กล าห้วยสักตอนล่าง บ้านสักพัฒนา หมู่ท่ี 11 ต าบล
หงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา งบประมาณ 211,000.00 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
และเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หินได้ชี้แจงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ให้ท่ีประชุมได้ทราบแล้ว มีสมาชิกท่าน
ใดสงสัยเชิญสอบถามหรือจะอภิปรายขอเรียนเชิญ หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปราย จึงขอมติท่ี
ประชุม 

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ   11 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น คอนกรีต
เสริมเหล็กล าห้วยสักตอนล่าง หมู่ที่ 11 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัด
พะเยา งบประมาณ 211,000.00 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน
บาทถ้วน) 

 

11) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด                    
บ้านศรีจอมแจ้ง  หมู่ที่ 1 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา ปริมาณงาน :  ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 - 0.40 เมตร ยาวรวม 88.00 เมตร พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการบ้านนายนาค โน
ชัย  19.545247 N 100.111438E พิกัดจุดสิ้นสุดโครงการบ้านนายปณชัย ใจโลกา 19.545399 N 
100.110848E (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหงส์หิน เลขท่ี 55/2564) บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2563 หน้าท่ี 5 ล าดับท่ี 7  
งบประมาณ  192,000.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

 

 

…/นายสมชาย แก้วไกรคช… 
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นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ตามท่ีท่าน   
นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หินได้น าเสนอเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หินพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม
เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านศรีจอมแจ้ง   หมู่ท่ี 
1 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา งบประมาณ  192,000.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาท
ถ้วน) และเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หินได้ชี้แจงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ให้ท่ีประชุมได้ทราบแล้ว มี
สมาชิกท่านใดสงสัยเชิญสอบถามหรือจะอภิปรายขอเรียนเชิญ หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปราย 
จึงขอมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ   11 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านศรีจอมแจ้ง หมู่ที่ 1 
ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา งบประมาณ 192,000.00 บาท 
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

 

12) โครงการก่อสร้างทางข้ามคลองดาดคอนกรีต บ้านสันทราย หมู่ที่ 7 ต าบล
หงส์หิน อ าเภอจุน  จังหวัดพะเยา ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร พิกัดโครงการ
นานางทองศรี วงศ์นันตา 19.471337 N 100.083978E (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลหงส์หิน เลขท่ี 56/2564) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งท่ี 
1/2563 หน้าท่ี 6 ล าดับที่ 9  งบประมาณ  38,000.00 บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ตามท่ีท่าน   
นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หินได้น าเสนอเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หินพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม
เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างทางข้ามคลองดาดคอนกรีต บ้านสันทราย หมู่ท่ี 7 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน 
จังหวัดพะเยา งบประมาณ 38,000.00 บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และเลขานุการสภาเทศบาล
ต าบลหงส์หินได้ชี้แจงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ให้ท่ีประชุมได้ทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดสงสัยเชิญสอบถามหรือ
จะอภิปรายขอเรียนเชิญ หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปราย จึงขอมติท่ีประชุม 

 

 

 

 

.../มติท่ีประชุม... 



~ 16 ~ 
 

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ   11 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างทางข้ามคลองดาด
คอนกรีต บ้านสันทราย หมู่ที่ 7 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 
งบประมาณ 38,000.00 บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

 

13) ขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
รายนายเชียร ปินตาบูรณ์ อยู่บ้านเลขที่ 72 บ้านศรีจอมแจ้ง หมู่ที่ 1 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัด
พะเยา งบประมาณ 39,200.00 บาท (สามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วย) 

นายสามารถ ชื่นเมือง นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า ด้วย
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลหงส์หิน ได้จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิจารณา ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 
09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ชั้น 3 เพื่อพิจารณา โดยท่ีประชุมของคณะกรรมการฯ 
มีมติให้เทศบาลต าบลหงส์หินพิจารณาให้ความช่วยเลือกผู้ประสบภัยรายดังกล่าว ตามอ านาจหน้าท่ี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลหงส์หิน ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทด
รองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563  ดังต่อไปนี้  

1) ค่าวัสดุซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย จ านวน 35,000.00 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

2) ค่าเครื่องนุ่งห่ม จ านวน 2 ราย ๆ ละ 1,100.00 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
รวมเป็นเงิน 2,200.00 บาท (สองพันสองร้อยบาทถ้วน) 

3) ค่าเครื่องนอน จ านวน 2 ราย ๆ ละ 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมเป็น
เงิน 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน) 

จากการตรวจสอบ เงินงบกลาง ส ารองจ่ายกรณีเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ณ วันท่ี 24 
พฤษภาคม 2564 คงเหลือ 17,200.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาท) ซึ่งมีงบประมาณไม่เพียงพอ 
จึงขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 39,200.00 บาท (สามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ต่อสภา
เทศบาลต าบลหงส์หิน 

 

…/จ่าเอกอดุลย์ ฤาชา... 
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จ่าเอกอดุลย์ ฤาชา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน  ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561
ดังนี้ 

ข้อ 6 กรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะมีการประกาศ
เขตให้การใช้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือไม่ก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยฉับพลันทันที เพื่อการด ารงชีพ หรือบรรเทาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้าหรือระงับสาธารณภัย หรือเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน หรือป้องกันภยันตรายท่ีเกิดแก่
ประชาชน ได้ตามความจ าเป้ฯ ภายใต้ขอบอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการ
พิจารณา  

ข้อ 18 กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน จ าเป็นเร่งด่วน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบิกจ่ายจากงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย ในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดย
โครงการ ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ตามท่ีท่าน   
นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หินได้น าเสนอเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หินพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ รายนายเชียร ปินตาบูรณ์ อยู่บ้านเลขท่ี 72 บ้านศรีจอม
แจ้ง หมู่ท่ี 1 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา งบประมาณ 39,200.00 บาท (สามหมื่นเก้าพันสอง
ร้อยบาทถ้วย) และเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หินได้ชี้แจงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ให้ท่ีประชุมได้ทราบแล้ว 
มีสมาชิกท่านใดสงสัยเชิญสอบถามหรือจะอภิปรายขอเรียนเชิญ หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปราย 
จึงขอมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ   11 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีเกิดเหตุ     
เพลิงไหม้ รายนายเชียร ปินตาบูรณ์ อยู่บ้านเลขที่ 72 บ้านศรีจอมแจ้ง 
หมู่ ที่  1 ต าบลหงส์หิน  อ า เภอจุน  จั งหวัดพะ เยา  งบประมาณ 
39,200.00 บาท (สามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วย) 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่น ๆ 

   - ไม่มี 
 

.../เลิกประชุมเวลา 14.30 น.... 
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เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 
 

 จ่าเอก อดุลย์ ฤาชา ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

  ( อดุลย์ ฤาชา )   

 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน  

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันอังคาร ท่ี 22 เดือน มิถุนายน     
พ.ศ. 2564 

     

 ( ลงชื่อ ) บุญทิตย์ สักลอ ประธานกรรมการ 

  ( นายบุญทิตย์ สักลอ )   
   

 ( ลงชื่อ ) บุญลอด ใจค า กรรมการ 

  ( นายบุญลอด ใจค า )   
     

 ( ลงชื่อ ) วิมล ปันติ กรรมการ 

  ( นายวิมล ปันติ )   
     

 ( ลงชื่อ ) ประจวบ อินสุวรรณ์ เลขานุการ 

  ( นายประจวบ อินสุวรรณ์ )   
     

 ( ลงชื่อ ) สมชาย แก้วไกรคช ผู้รับรองรายงานการประชุม 

  ( นายสมชาย แก้วไกรคช )   

 ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน  
หมายเหตุ   สภาเทศบาลต าบลหงส์หิน มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว ในการประชุมสมัยสามัญ

ประจ าปี  สมัย ท่ี 2 ประจ าปี  พ.ศ.  2564 ครั้ ง ท่ี  1/2564 ในวันอังคาร  ท่ี  17             
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 
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