รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2562
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด
***********************************
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ – นามสกุล
นายชอบ ขิขุนทด
นายนิวัฒ ชุมสันเทียะ
นายพีระพล แบขุนทด
นายสมชิด มืดขุนทด
นายธรรม บนขุนทด
นายวิทยา ไชยณรงค์
นายคนึง นุขุนทด
นายมนูญ มีขุนทด
นายภานุรักษ์ ฟีสันเทียะ
นายประเสริฐศักดิ์ ฮวบขุนทด
นายสมาน แบขุนทด
นายทองคา พาจันทึก
นายภคพล ศิริโสม

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เลขานุการสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
ชอบ ขิขุนทด
นิวัฒ ชุมสันเทียะ
พีระพล แบขุนทด
สมชิด มืดขุนทด
ธรรม บนขุนทด
วิทยา ไชยณรงค์
คนึง นุขุนทด
มนูญ มีขุนทด
ภานุรักษ์ ฟีสันเทียะ
ประเสริฐศักดิ์ ฮวบขุนทด
สมาน แบขุนทด
ทองคา พาจันทึก
ภคพล ศิริโสม

หมายเหตุ

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ
วุฒิพงษ์ ชนะเกียรติ
อนุพงศ์ เบขุนทด
วุฒิพงษ์ เมยขุนทด
รุจน์ คุมขุนทด
ภัทธิรา บารุงสงค์
ไพรวัลย์ สถิตชัย
เจนจิรา วิชาภรณ์
คาชวน มะปะเข
ไปรยา ไกรฤกษ์

หมายเหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ – นามสกุล
นายวุฒิพงษ์ ชนะเกียรติ
นายอนุพงศ์ เบขุนทด
นายวุฒิพงษ์ เมยขุนทด
นายรุจน์ คุมขุนทด
นางสาวภัทธิรา บารุงสงค์
นายไพรวัลย์ สถิตชัย
นางสาวเจนจิรา วิชาภรณ์
นายคาชวน มะปะเข
นางสาวไปรยา ไกรฤกษ์

2
เมื่อทีป่ ระชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาลให้สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าประชุมสภาและประธานสภาเทศบาล
จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุมสภา พร้อมทัง้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาเทศบาล

ไม่มี
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562
จากรายงานการประชุมที่ท่านสมาชิกได้รบั ไปแล้วนั้น มีท่านใดต้องการแก้ไข/
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติทปี่ ระชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 กรุณายกมือ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาเทศบาล

มีมติเห็นชอบรับรอง จานวน 11 เสียง
ญัตติด่วน (ถ้ามี)
มีท่านใดต้องการเสนอญัตติด่วนหรือไม่ ครับ หากไม่มผี มขอเข้าสู่วาระต่อไป ครับ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

-ไม่มีเรื่อ งรายงานผลการดาเนินงานและรายงานติดตามประเมิ นผลแผนพัฒ นา ในรอบ

ประธานสภาเทศบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล ชี้แจงรายละเอียดครับ

ปลัดเทศบาล

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559ข้อ 29 ข้อ 30 กาหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จ ากการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้ อ งถิ่ น และคณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พร้ อ มทั้ ง ประกาศผลการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวั น
นับแต่วันรายงานผลและเสนิความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบ วันโดยอย่างน้อยปีล ะสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุ ล าคม ของทุ ก ปี ” ดั ง นั้ น เพื่ อ การปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข องระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559ข้อ 29 ข้อ 30 เทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด
จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทางบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดาเนินงาน
รวมทั้งติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) มาเพื่อให้สภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียดและ
ประชาชนไดมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการเทศบาลตาบลหนอง
บัวตะเกียด
ดังนั้น จึงขอสรุปผลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลหนองบัวตะเกียด ประจาปี 2562 ดังนี้
เทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2562) รวม 150 โครงการ งบประมาณ 53,075,400 บาท โดยสามารถ
จาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

1) ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ

20

6,377,000

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

10

1,280,000

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

5

350,000

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

10

590,000

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

5

170,000

6) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

51

35,975,000

7) ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาด้านการท่ องเที่ยว ศาสนา
วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
8) ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

12

754,000

14

7,262,000

9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม

15

7,063,400

11

434,000

รวม

150

55,075,400

หมายเหตุ

4
โครงการทีจ่ ะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
รวม 13 โครงการ งบประมาณ 5,833,000 บาท โดยสามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
จานวน งบประมาณ
หมาย
ยุทธศาสตร์
โครงการ
(บาท)
เหตุ
1) ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
1
195,000
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

-

-

-

-

-

-

-

-

6) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2

404,000

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

-

-

8) ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7

734,000

9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2

4,500,000

10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
รวม

-

-

13

5,833,000

5
โครงการทีจ่ ะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561) เพิ่มเติมฉบับที่ 2
รวม 127 โครงการ งบประมาณ 99,263,000 บาท โดยสามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
จานวน งบประมาณ
หมาย
ยุทธศาสตร์
โครงการ (บาท)
เหตุ
1) ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ

15

7,071,000

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

-

-

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

1

5,000

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

-

-

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

5

415,123

6) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

96

90,258,000

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา
8) ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1

5,000

7

1,499,000

9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-

-

10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม

2

10,000

127

99,263,000

รวม

6
ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด ได้ประกาศใช้เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561
จานวน งบประมาณ
ยุทธศาสตร์
โครงการ
(บาท)
1) ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ

-

-

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

8

2,497,020

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

1

100,000

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

5

800,000

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

1

60,000

6) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

21

7,326,000

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา
8) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

3

90,000

10

655,000

9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3

380,000

10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม

2

80,000

54

9,457,000

รวม

7
เทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินการโครงการตาม
เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
จานวน งบประมาณ
ยุทธศาสตร์
โครงการ
(บาท)
1) ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ

-

-

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

3

1,769,959.82

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

-

-

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

1

50,000

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

2

2,208,000

6) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

21

6,717,100

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา
8) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1

9,580

4

391,020

9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1

61,490

10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
รวม

1

14,980

34

11,222,129.82

เทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด ดาเนินการตามเทศบัญญัติ ทั้งสิ้น 34 โครงการ
รวมเป็นเงิน 11,222,129.82 บาท
โครงการทีร่ อการเบิกจ่ายอีก จานวน 11 โครงการ จานวนเงิน 3,271,100.00 บาท
รวม เทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด ดาเนินการตามเทศบัญญัติ ทั้งสิ้น 45 โครงการ
รวมเป็นเงิน 4,393,229.82 บาท

ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
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สถานะการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
รายรับ
55,569,738.13 บาท
รายจ่าย
46,931,651.01 บาท
เงินฝากธนาคาร
41,522,587.76 บาท
เงินสะสม
33,288,016.41 บาท
เงินทุนสารองสะสม
19,205,000.50 บาท
ค้างจ่าย
3,271,100.00 บาท
การรายงานผลการติดตามและประเมิ นผล ประจ าปี 2562 ในวันนี้ ก็ เ พื่อให้
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่จะต้องรายงานให้สภาเทศบาลทราบ
มีท่านใดจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอเข้าสูว่ าระต่อไปนะครับ
มีมติรับทราบ 11 เสียง

ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องขออนุมัตจิ ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอเชิญคณะผู้บริหาร/ปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียด

ปลัดเทศบาล

ตามหนังสืออาเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว 4620 ลงวันที่ 18 กันยายน 262 เรื่อง
ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลหนองบัวตะ
เกี ย ดไดรั บ แจ้ ง จากทางอ าเภอว่ า กระทรวงมหาดไทยโดยความเห็ น ชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนา
เงินสะสมไปใช้จ่ายตามแนวทางที่กาหนดได้ โดยคานึงถึงสถานะทางการเงินการคลังและ
ต้องเสนอโครงการเพื่อใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 31 ตุล าคม 2562
เท่านั้น ก่อนจะได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม ผมขอให้กองคลังได้
รายงาน
การคานวณเงินสะสม ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562

หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งานคลัง

การคานวณเงินสะสม ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562
เงินสะสม ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562
รายการกันเงินสาหรับเงินสะสม

32,138,770.21 บาท

1. เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
2. ลูกหนี้ค่าภาษี

5,371,791.30 บาท
179,871.05 บาท

3. ลูกหนีเ้ งินยืมงบประมาณ

48,580

บาท
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4. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกูท้ ี่ชาระหนี้แล้ว

11,520,000.00 บาท

(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)
5. โครงการทีจ่ ่ายเงินสะสมและยังไม่ได้เบิก จานวน 16 โครงการ 5,695,000.00 บาท
รวม

17,120,242.35 บาท
เงินสะสมทีส่ ามารถจ่ายได้ คงเหลือ
9,323,527.86 บาท
รายการกันเงินตามหนังสือสั่งการที่ มท 0808.2/ว7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรประมาณ 6 เดือน(เดือนละ1,100,000x3เดือน) 3,300,000.00 บาท
2. ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพประมาณ 3 เดือน(เดือนละ 1,200,000x3เดือน) 3,600,000.00 บาท
3. สารองจ่ายกรณีสาธารณภัย ร้อยละ 10 หลังหักข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้ว 242,352.79 บาท
เงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้หลังกันเงินตามหนังสือสั่งการ

ปลัดเทศบาล

9,323,527.86.– 7,142,352.79 = 2,181,175.07 บาท
เงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้จริง ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562 2,181,175.07 บาท
ผมขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือนร้อนของประชาชน ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว
(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการกับ
หนี้ผูก พั นให้เ สร็จ สิ้นภายในระยะเวลาไม่ เกิ นหนึ่ง ปีถัดไป หากไม่ ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจาและ
กรณี ฉุก เฉิน ที่ มี ส าธารณภั ย เกิ ด ขึ้น โดยการใช้ จ่ ายเงิน สะสมให้ ค านึ ง ถึง ฐานะการคลั ง และ
เสถียรภาพในระยะยาว
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ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุด ที่ มท 0808.2/ว7272 ลงวันที่ 26
ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ 2.1.2 ใน
การขออนุ มั ติ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสมให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1.2.1 ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจ จุบัน โดยหัก เงินสะสมส่งสมทบ
กองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท แล้วนาไปหักรายการเงิน
สะสมที่ ได้รับ อนุมั ติ แล้ว แต่ยังไม่ ได้ดาเนินการหรือยังไม่ ได้เ บิกจ่าย เพื่อพิสูจน์ยอดเงินสะสม
คงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สามารถนาไปใช้ได้
2.1.2.2 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และแก้ ไขเพิ่ ม เติม ข้อ 89 วรรคท้ ายที่ ก าหนดให้องค์ ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นจะต้องมี
ยอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจาและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว ดังนั้น ก่อนจะนาเงิน
สะสมตามจานวนในข้อ 2.1.2.1 ไปใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสารองเงินสะสมไว้เพื่อใช้
จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้
(1) สารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรโดยคานวณจากฐานเงินเดือน ค่าจ้างบุคลากร
ท้องถิ่น ประมาณหกเดือน
(2) สารองรายจ่ายประจาที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน เช่น เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เงินเบี้ย
ความพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอ หรือได้รับการจัดสรร
ล่าช้าประมาณสามเดือน
(3) สารองจ่ายกรณีสาธารณภัย โดยสารองไว้ประมาณร้อยละสิบของยอดวงเงินสะสม
คงเหลือหลังจากหักรายการตามข้อ 2.1.2.1 ข้อ 2.1.2.2 (1) และ (2)
ประธานสภาเทศบาล

ในส่วนของระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้ชี้แจงให้ทราบเพียงเท่านี้
ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอโครงการที่จะขออนุมตั ิจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

นายกเทศมนตรี
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เพื่อให้การจัดบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชน และให้บริการแก่
ประชาชนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพคณะผู้บริหารจึงได้คัดเลือกโครงการที่มีความจาเป็นเพื่อ
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ดังต่อไปนี้
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563
1. โครงการก่อสร้างถนนคันดิน หมู่ที่ 1 จานวน 148,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 12 เชื่อม หมู่ 5 จานวน 448,000 บาท
3. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 100,000 บาท

ประธานสภาเทศบาล

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 696,000 บาท
มีสมาชิกท่านใดต้องการสอบถาม เกี่ยวกับเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่

ที่ประชุม

ถ้าไม่มีผู้ใดสอบถามหรืออภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรุณายกมือ
มีมติเห็นชอบ จานวน 11 เสียง

ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภาเทศบาล
นายวิทยา ไชยณรงค์

เรื่องอื่น ๆ
มีท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ครับ เชิญท่านวิทยา ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
คณะผู้บริหาร ทุกท่านครับ ผมอยากให้คณะผู้บริหาร ช่วยลงตรวจสอบและกาชับ
ช่างผู้ควบคุมงานให้ลงตรวจสอบถนนคอนกรีตและแอสฟัสติกที่ผู้รับเหมาได้ทา
การส่งมอบและยังอยู่ในระยะประกัน ว่ามีรอยแตกร้าว ชารุด เสียหายหรือไม่
โดยเฉพาะเส้นทางหมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ 15 กระผมเห็นว่ามีการชารุด ช่วงรอยต่อของ
ถนน อยากให้ทางกองช่างได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาทาการ

นายกเทศมนตรี

ซ่อมแซมก่อนที่จะหมดระยะประกัน ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
คณะผู้บริหาร ทุกท่านครับ ตามที่ ท่านวิทยา ไชยณรงค์ ได้แจ้งให้ทางเทศบาลลง
พื้นที่สารวจ ถนนว่ามาการชารุดหรือไม่นั้น ทางเทศบาลจะรีบดาเนินการสารวจ
ให้ครับ ผมขอมอบให้ทาง ผู้อานวยการกองช่าง ลงสารวจและดาเนินการแก้ไข
โดยเร่งด่วน ครับ

ประธานสภาเทศบาล

12
มีท่านใดเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุม

ที่ประชุม

รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
ไปรยา ไกรฤกษ์
(นางสาวไปรยา ไกรฤกษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ผู้จดบันทึก

ภคพล ศิริโสม
เลขานุการสภาเทศบาล
(นายภคพล ศิริโสม)
ปลัดเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด
(ลงชื่อ

ธรรม บนขุนทด
ประธานกรรมการ
(นายธรรม บนขุนทด)

(ลงชื่อ)

คนึง นุขุนทด
(นายคนึง นุขุนทด)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

มนูญ มีขุนทด

กรรมการ

(นายมนูญ มีขุนทด)

สภาเทศบาลฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
วันที่ เดือน

สมัยที่
พ.ศ. 2563

(นายชอบ ขิขุนทด)
ประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด

ประจาปี 2563

