
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 

สมัยวิสามญั  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2562 

เมื่อวันที่  17  ตุลาคม   2562   

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาต าบลหนองบัวตะเกียด 

*********************************** 

ผู้มาประชุม 

ล ำดับท่ี ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหต ุ
1 นายชอบ       ขิขุนทด ประธานสภาเทศบาล ชอบ   ขิขุนทด  
2 นายนิวัฒ  ชุมสันเทียะ รองประธานสภาเทศบาล นิวัฒ  ชุมสันเทียะ  
3 นายพีระพล   แบขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 พีระพล   แบขุนทด  
4 นายสมชิด    มืดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมชิด    มืดขุนทด  
5 นายธรรม     บนขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ธรรม  บนขุนทด  
6 นายวิทยา    ไชยณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วิทยา    ไชยณรงค์  
7 นายคนึง      นุขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 คนึง      นุขุนทด  
8 นายมนูญ     มีขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 มนูญ     มีขุนทด  
9 นายภานุรักษ์  ฟีสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 - ลากิจ 
10 นายประเสริฐศักดิ์  ฮวบขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประเสริฐศักดิ์ ฮวบขุนทด  
11 นายสมาน  แบขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาน  แบขุนทด  
12 นายทองค า    พาจันทึก สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ทองค า  พาจันทึก  
13 นายภคพล    ศิริโสม เลขานุการสภาเทศบาล ภคพล  ศิริโสม  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล ำดับท่ี ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหต ุ
1 นายวุฒิพงษ์  ชนะเกียรต ิ นายกเทศมนตร ี วุฒิพงษ์  ชนะเกียรต ิ  
2 นายอนุพงศ์   เบขุนทด รองนายกเทศมนตร ี อนุพงศ์   เบขุนทด  
3 นายวุฒิพงษ์  เมยขุนทด รองนายกเทศมนตร ี วุฒิพงษ์  เมยขุนทด  
4 นายรุจน์      คุมขุนทด เลขานุการนายกเทศมนตร ี รุจน์  คุมขุนทด  
5 นายไพรวัลย์  สถิตชัย ผู้อ านวยการกองช่าง ไพรวัลย์  สถิตชัย  
6 นางสาวภัทธิรา  บ ารุงสงค์ รองปลัดเทศบาล ภัทธิรา  บ ารุงสงค์  
7 นางสาวเจนจริา  วิชาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานคลัง เจนจิรา  วิชาภรณ์  
8 นางสาวไปรยา  ไกรฤกษ์ เจ้าพนักงานธุรการ ไปรยา  ไกรฤกษ์  
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เมื่อทีป่ระชุมพรอ้มแล้ว  เลขานุการสภาเทศบาลใหส้ัญญาณเรียกสมาชิกเข้าประชุมสภาและประธานสภาเทศบาล  

จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุมสภา  พร้อมทัง้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงันี้ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบ 

ประธานสภาเทศบาล -ไม่มี- 

ที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามญั  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2   ประจ าปี 

2562  เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2562 

ประธานสภาเทศบาล จากรายงานการประชุมที่ท่านสมาชิกได้รบัไปแล้วนั้น  มีท่านใดต้องการแก้ไข/ 

เปลี่ยนแปลงหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอมติทีป่ระชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการ

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่  19  

สิงหาคม   2562  กรุณายกมือ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบรับรอง  จ านวน  10  เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3  กระทู้ถาม (ถ้าม)ี 

ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดต้องการกระทู้ถามหรือไม่ ขอเชิญครับ 

   มีท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติมอกีหรือไม่ครบั หากไมม่ีผมขอเข้าสู่วาระต่อไป ครบั 

มติที่ประชุม   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องขออนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะผู้บรหิาร/ปลัดเทศบาลช้ีแจงรายละเอียด 

ปลัดเทศบาล ตามหนังสืออ าเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว 4620 ลงวันที่  18  กันยายน 262  เรื่อง

ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด

ไดรับแจ้งจากทางอ าเภอว่า  กระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถน าเงินสะสมไปใช้

จ่ายตามแนวทางที่ก าหนดได้  โดยค านึงถึงสถานะทางการเงินการคลังและต้องเสนอ

โครงการเพื่อใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถ่ินภายในวันที่ 31  ตุลาคม 2562 เท่านั้น  ก่อน

จะได้มีการช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม ผมขอให้กองคลังได้รายงาน 

   การค านวณเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2562   

หัวหน้าฝ่ายบรหิาร การค านวณเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2562 

งานคลัง   เงินสะสม ณ วันที่ 1  ตุลาคม  2562   34,151,770.21  บาท 
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   รายการกนัเงินส าหรับเงินสะสม 

1. เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกจิการเทศบาล (ก.ส.ท.)  4,646,401.66   บาท 

2. ลูกหนี้ค่าภาษี        179,871.05   บาท 

3. ลูกหนีเ้งินยืมงบประมาณ            -         บาท 

4. ทรัพยส์ินเกิดจากเงินกูท้ี่ช าระหนี้แล้ว            11,520,000.00   บาท 

(ผลต่างระหว่างทรัพยส์ินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้) 

5. โครงการทีจ่่ายเงินสะสมและยังไม่ได้เบิก จ านวน 2 โครงการ  766,000.00 บาท 

         รวม  17,112,272.71    บาท 

   เงินสะสมทีส่ามารถจ่ายได้  คงเหลอื   17,039,497.50    บาท 

   รายการกนัเงินตามหนงัสือสั่งการที่ มท 0808.2/ว7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรประมาณ 6 เดือน(เดือนละ 1,000,000x6เดือน) 6,000,000.00 บาท 

2. ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพประมาณ 3 เดือน(เดือนละ 1,100,000x3เดือน)     3,300,000.00 บาท 

3. ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย ร้อยละ 10 หลังหักข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้ว  773,949.75 บาท 

เงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้หลังกันเงินตามหนังสือสั่งการ 

 17,039,497.50 – 10,073,949.75 = 6,965,547.75 บาท 

เงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้จริง ณ วันที่ 1 ตุลาคม   2562   6,965,547.75  บาท 

ปลัดเทศบาล  ผมขออนุญาตช้ีแจงรายละเอียดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก 

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย

ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ินภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่ง

เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือนร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้อง

เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

   (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแตล่ะประเภท 

ตามระเบียบแล้ว 
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 (3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องด าเนินการกับหนี้

ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่

ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและ

กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพ

ในระยะยาว 

ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7272 ลงวันที่ 26 

ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อสนับสนุน

นโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามข้อ 2.1.2 ในการ 

ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2.1.2.1  ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมส่งสมทบกองทุน

ส่งเสริมกจิการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภท แล้วน าไปหักรายการเงินสะสมที่ได้รบั

อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรอืยังไม่ได้เบิกจ่าย เพื่อพสิูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่

สามารถน าไปใช้ได ้

2.1.2.2 เพื่อปฏิบัตใิห้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก 

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 

2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 วรรคท้ายที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องมียอดเงิน

สะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้

จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว ดังนั้น ก่อนจะน าเงินสะสมตาม

จ านวนในข้อ 2.1.2.1  ไปใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรส ารองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายในกรณี

ดังต่อไปนี้ 

(1) ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรโดยค านวณจากฐานเงินเดือน ค่าจ้างบุคลากรท้องถ่ิน 

ประมาณหกเดือน 

(2) ส ารองรายจ่ายประจ าที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน  เช่น เบี้ยยังชีพ  ผู้สูงอายุ  เงินเบี้ย

ความพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอ หรือได้รับการจัดสรร

ล่าช้าประมาณสามเดือน 
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(3) ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย  โดยส ารองไว้ประมาณร้อยละสิบของยอดวงเงินสะสม

คงเหลือหลังจากหักรายการตามข้อ 2.1.2.1  ข้อ 2.1.2.2 (1) และ (2) 

ในส่วนของระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้ช้ีแจงให้ทราบเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอโครงการที่จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

นายกเทศมนตรี  เพื่อให้การจัดบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนกับประชาชน และให้บริการแก่ 

ประชาชนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพคณะผู้บริหารจงึได้คัดเลือกโครงการทีม่ีความจ าเป็นเพื่อขอ

อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ดังต่อไปนี้ 

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563 

1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จ านวน  489,000 บาท  

2.  โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติกทางเข้าหมู่บา้น หมู่ 2  

   จ านวน 216,000 บาท 

   3.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกวัดกุดน้ าใส-นายแก้ว หมู่ 3  จ านวน 298,000บาท 

                            4.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเช่ือมเทศบาลหมู่ที่ 4  จ านวน 496,000บาท 

5.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมูท่ี่ 5 เช่ือม หมู่ที่ 15  

     จ านวน 482,000 บาท 

6.  โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ า คสล. คลองกระถิน หมู่ที่ 5 จ านวน 250,000 บาท 

7.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมูท่ี่ 7 เช่ือม หมู่ที่ 15  

    จ านวน 497,000 บาท 

8.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายห้วยล าลุงถึงต าบลหนองไทร หมู่ที่ 8  

     จ านวน 397,000 บาท 

9. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานายจันทร์ถึงไร่นายสมนึก หมู่ที่ 9 

    จ านวน 496,000 บาท 

10. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายจรญั   โบดขุนทดถึงนานายชมัด  บีกขุนทด       
      หมู่ที่ 10 จ านวน 198,000 บาท 
11.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนหนองบัวตะเกียด     

      หมู่ที่ 10  จ านวน 100,000 บาท 

12.  โครงการก่อสร้างถนนคันดินรอบทีส่าธารณะประโยชน ์ หมู่ที่ 10   

       จ านวน 116,000บาท 
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13.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จ านวน 350,000 บาท 

14.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายกุดบักไล หมู่ที่ 13 จ านวน 430,000 บาท 

15.  โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก.จากนานายเพิ่มถึงด่านพนา หมู่ที่ 14    

       จ านวน 395,000 บาท 

16.  โครงการขุดลอกห้วยล าลุง หมู่ที่ 15 เช่ือม หมูท่ี่ 5 จ านวน 485,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,695,000  บาท  

ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดต้องการสอบถาม เกี่ยวกับเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่  

ถ้าไม่มีผู้ใดสอบถามหรืออภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ

อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กรุณายกมือ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ  จ านวน  10  เสียง 

ระเบียบวาระที่ 8   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านรองนายกเทศมนตรี อนุพงศ์ เบขุนทด  ครับ 

นายอนุพงศ์ เบขุนทด เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล 

ทุกท่านครับ  ผมขอฝากเรื่องการจัดซื้อรถขยะของทางเทศบาล ที่จะเกิดข้ึนใน

ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563  นี้ ว่า หากทางเทศบาลมีรายได้เข้ามาช่วย

เร่งรัดเจ้าหน้าที่ในการจัดหารถขยะด้วย เพราะว่ารถขยะที่มีอยู่ในตอนนี้ ได้ช ารุด

เสื่อมโทรมไปตามการใช้งาน ด้วยครับ 

ปลัดเทศบาล  รับทราบ 

ประธานสภาเทศบาล  มีท่านใดเสนอเรื่องใดอกีหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอปิดประชุม 

 

  ปิดประชุมเวลา  12.00  น. 

                                                                    ไปรยา  ไกรฤกษ์  ผู้จดบันทึก 
(นางสาวไปรยา  ไกรฤกษ์) 
   เจ้าพนักงานธุรการ 
 

    ภคพล  ศิริโสม  เลขานุการสภาเทศบาล 

          (นายภคพล   ศิริโสม) 

           ปลัดเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
 

 



 

(นายชอบ  ขิขุนทด) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
 

       (ลงช่ือ   ธรรม บนขุนทด  ประธานกรรมการ 

                (นายธรรม    บนขุนทด) 

 

       (ลงช่ือ)      คนึง  นุขุนทด    กรรมการ 

                   (นายคนึง  นุขุนทด) 

 

       (ลงช่ือ)       มนูญ มีขุนทด กรรมการ 

                  (นายมนูญ  มีขุนทด) 

 
 

สภาเทศบาลฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 4   ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2562 

วันที่       เดือน                     พ.ศ. 2562 


