รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2564
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด
***********************************
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – นามสกุล
1
นายชอบ ขิขุนทด
2
นายวิทยา ไชยณรงค์
3
นายฤนาถ ปูนขุนทด
4
นายสมชิด มืดขุนทด
5
นายธรรม บนขุนทด
6
นายสมศักดิ์ หงษ์จะบก
7
นายลึบ โบดขุนทด
8
นายมนัส จารักษา
9
นายประเสริฐศักดิ์ ฮวบขุนทด
10
นายแช่ม ใจชอบสันเทียะ
11
นายประสิทธิ์ โมงขุนทด
12
นายสัญญา หาญสูงเนิน
13
นายพงศ์ปณต ธนาโสภณัฐศิริ
ผู้เข้าร่วมประชุม

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
หมายเหตุ
ชอบ ขิขุนทด
วิทยา ไชยณรงค์
ฤนาถ ปูนขุนทด
สมชิด มืดขุนทด
ธรรม บนขุนทด
สมศักดิ์ หงษ์จะบก
ลึบ โบดขุนทด
มนัส จารักษา
ประเสริฐศักดิ์ ฮวบขุนทด
ลาป่วย
ประสิทธิ์ โมงขุนทด
สัญญา หาญสูงเนิน
พงศ์ปณต ธนาโสภณัฐศิริ

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นักวิชาการศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ
สนั่น ชุดขุนทด
ยงยุทธ อยู่พันดุง
บัวไหล บาขุนทด
ไพรวัลย์ สถิตชัย
มานิตย์ สุวรรณเวียง
เจนจิรา วิชาภรณ์
รัตนา เหิมขุนทด
เนตรนภา เนตรคุณ
คาชวน มะปะเข
ไปรยา ไกรฤกษ์

ชื่อ – นามสกุล
นายสนั่น ชุดขุนทด
นายยงยุทธ อยู่พันดุง
นายบัวไหล บาขุนทด
นายไพรวัลย์ สถิตชัย
นายมานิตย์ สุวรรณเวียง
นางสาวเจนจิรา วิชาภรณ์
นางรัตนา เหิมขุนทด
นางเนตรนภา เนตรคุณ
นายคาชวน มะปะเข
นางสาวไปรยา ไกรฤกษ์

หมายเหตุ

2
เมื่อทีป่ ระชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาลให้สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าประชุมสภาและประธานสภาเทศบาล
จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุมสภา พร้อมทัง้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่จะแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบในวันนี้ เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ
เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารทุกท่านครับ
ด้ว ยเทศบาลต าบลหนองบั วตะเกี ย ด ได้ รับ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการจั ง หวั ด
นครราชสีมา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เรื่องการรับ
โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตาบลมาเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ รายนางสาวสาวิตรี ทั่งพรม
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี

ประธานสภาเทศบาล

2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564
จากรายงานการประชุมที่ท่านสมาชิกได้รบั ไปแล้วนั้น มีท่านใดต้องการแก้ไข/
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติทปี่ ระชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 16
สิงหาคม 2564 กรุณายกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบรับรอง จานวน 10 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาเทศบาล

กระทู้ถาม (ถ้ามี)
มีท่านใดต้องการกระทู้ถามหรือไม่ ขอเชิญครับ
มีท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอเข้าสู่วาระต่อไป ครับ

มติที่ประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ระเบียบวาระที่ 5

-ไม่มีเรื่องที่เสนอใหม่
5.1 เรื่องรายงานผลการดาเนินงานและรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล ชี้แจงรายละเอียดครับ

3
ปลัดเทศบาล

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ ไขเพิ่ม เติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559ข้ อ 29 ข้ อ 30 ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้ อ งถิ่ น และคณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พร้ อ มทั้ ง ประกาศผลการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนิความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีล ะสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุ ล าคมของทุ 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 ในรอบปีง บประมาณ พ.ศ. 2564
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) มาเพื่อให้สภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด
และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการเทศบาลตาบล
หนองบัวตะเกียด ดังนี้
แบบสรุปผลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด
ประจาปี 2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564)

เทศบาลตาบลหนองบัวตะเกี ยด ได้ประกาศใช้แผนพัฒ นาท้ องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 15
มิถุนายน 2562 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2564) รวม 369 โครงการ
งบประมาณ 212,867,280 บาท โดยสามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
จานวน
ยุทธศาสตร์
งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ
โครงการ
1) ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
39
14,626,000
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
14
4,665,280
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
7
282,300
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
13
690,000
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
19
4,925,000
6) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
189
163,210,300
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
13
759,000
8) ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
43
10,358,000
9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
19
9,001,400
10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
13
4,350,000
รวม
369
212,867,280
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โครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2563
รวม 21 โครงการ งบประมาณ 8,388,000 บาท โดยสามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
6) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
7) ยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาด้านการท่ อ งเที่ ยว ศาสนา วัฒ นธรรม
ประเพณี และกีฬา
8) ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
รวม

จานวน งบประมาณ
หมายเหตุ
โครงการ
(บาท)
14
6,428,000
1
450,000
3
1,110,000
-

-

1
2
21

100,000
300,000
8,388,000

5
การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
2564 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563
ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ

โครงการ

งบประมาณ

2

370,000

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

10

5,026,350

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

-

-

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

12

17,814,800

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

3

410,000

6) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

19

6,756,000

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา
8) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5

390,000

15

3,112,000

9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4

480,000

10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม

1

80,000

71

34,439,150

รวม

6
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตาบลหนองบั วตะเกี ยด มี ก ารใช้จ่ ายงบประมาณในการดาเนิน การโครงการตามเทศบั ญ ญั ติ
ประจาปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)
ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ

โครงการ

งบประมาณ

-

-

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

1

711,750

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

-

-

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

-

-

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

1

300,000

6) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

13

4,753,000

7) ยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาด้านการท่ อ งเที่ ย ว ศาสนา วั ฒ นธรรม
ประเพณี และกีฬา
8) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

-

-

1

23,000

9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1

114,634

10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม

-

-

รวม

17

5,902,384

เทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียดดาเนินการตามเทศบัญญัติ ทั้งสิ้น 17 โครงการ รวมเป็นเงิน 5,902,384 บาท
สถานการณ์คลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
รายรับ 56,161,337.70 บาท
รายจ่าย 47,559,718.30 บาท
เงินฝากธนาคาร 36,431,006.59 บาท
เงินสะสม 50,666,803.18 บาท
เงินทุนสารองเงินสะสม 21,472,096.09 บาท
รายการกันเงินไว้ยังไม่ได้เบิกจ่าย(รายจ่ายค้างจ่าย)
8,975.12
บาท
งานโครงสร้างพื้นฐาน จานวน 1 โครงการ
ที่ประชุม

รับทราบ
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ประธานสภาเทศบาล

5.2 เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570
ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล อ่านประกาศเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียดครับ
ประกาศเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)
……………………………………………….
ด้วยเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นห้า
ปี(พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) ของเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการบริ ห ารจั ด การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้ มี ค วาม
เจริญก้ าวหน้าและเป็นไปทิศทางเดียวกันสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างครอบคลุมตรงความต้องการ ซึ่งแผนพัฒนาท้ องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) ของ
เทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียดได้ผ่านการประชาคมท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลหนองบัวตะเกียดได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ๒๕64
เรียบร้อยแล้วนั้น
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ (๔) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561 นายกเทศมนตรี
ตาบลหนองบัวตะเกียดได้อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) ดังกล่าวแล้ว
จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) ของเทศบาลตาบลหนองบัวตะ
เกียดเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณ และเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตาบล
หนองบัวตะเกียดต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64
สนั่น ชุดขุนทด
(นายสนั่น ชุดขุนทด)
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัวตะเกียด

ที่ประชุม

รับทราบ

8
5.3 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนสารองสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จานวน 16 โครงการ ดังนี้
ประธานสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร/ปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียด
ก่อนจะได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินทุนสารองสะสม ผมขอให้กองคลังได้
รายงาน การคานวณเงินสะสม ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564

หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งานคลัง

การคานวณเงินสะสม ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564
จานวนเงินฝากทัง้ หมด ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564

42,439,177.41 บาท

หัก หนีส้ ิน 7,042,380.64
เงินทุนสารองสะสม 24,231,888.61
รวม
บวก เงินกูร้ ะยะยาว

31,274,269.25
4,757,921.02 บาท

หัก รายการกันเงินที่ยังไม่กอ่ หนี้ของปีกอ่ น
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินเงินธนาคาร
หัก เงินสารองตามระเบียบฯ

2,072,438.57 บาท
13,850390.61 บาท
8,747,108.70 บาท

คงเหลือสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นาไปใช้ได้
เงินทุนสารองสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ปลัดเทศบาล

5,103,281.91 บาท
24,231,888.61 บาท

ผมขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบั บ ที่ 4 ) พ.ศ. 2561 ข้ อ 5(23) ก าหนดว่ า ในระเบี ย บนี้ “ทุ น ส ารองเงิน สะสม”
หมายความว่ า ยอดเงิ น สะสมจ านวนร้ อ ยละสิ บ ห้ า ของยอดเงิ น สะสมประจ าทุ ก สิ้ น
งบประมาณ เพื่อรักษาเสถียรภาพการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดรับ
บัญชีรายรับรายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจาปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุ น
เงินสารองเงินสะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้
(1 )กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม
(2) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนถิ่นมียอดเงินทุนสารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น หากมี ความจาเป็นองค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นอาจนา
เงินทุนสารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
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(1) ให้ก ระท าได้เฉพาะกิ จการซึ่ง อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์ก รปกครองส่วนถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ
องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่ นหรือกิ จ การที่ จัดท าเพื่อ บ าบั ดความเดื อดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่
กฎหมายกาหนด
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์ปกครองส่วนถิ่นแต่ ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว
(3) ให้เงินสะสมสารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้
อี ก ร้ อ ยละสิ บ ของงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี นี้ เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคานึงถึงฐานะการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว”
ในส่วนของระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้ชี้แจงให้ทราบเพียงเท่านี้
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอโครงการที่จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนสารองสะสม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

นายกเทศมนตรี

เพื่อให้การจัดบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชน และให้บริการแก่
ประชาชนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพคณะผู้บริหารจึงได้คัดเลือกโครงการทีม่ ีความจาเป็นเพื่อขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินทดรองสะสม ดังต่อไปนี้
โครงการจ่ายขาดเงินทุนสารองสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทิศใต้หมู่บ้าน หมู่ที่ 1
ช่วงที่ 1 งานพื้ นทางหินคลุก กว้าง 4.50 เมตร ยาว 148 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มี
ปริมาตรหินคลุกบดทับแน่นไม่น้อยกว่า 103.23 ลบ.ม. ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 148
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 592 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกตาม
สภาพ ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 960 ตร.ม. ไหล่ ท างหิน คลุก ตามสภาพ รายละเอีย ดตามแบบก าหนดพร้อมป้า ย
โครงการ งบประมาณ 980,000 บาท
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2. โครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่10 หมู่ที่ 2
กว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 1,800
ตร.ม.ไหล่ท างหิ น คลุก ตามสภาพ รายละเอี ย ดตามแบบก าหนดพร้ อ มป้ ายโครงการ
งบประมาณ 998,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฟากห้วยสายที่ 2 หมู่ที่ 3
ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 385 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า
1,540 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ
ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 260
ตร.ม. ไหล่ ท างหิ นคลุ ก ตามสภาพ รายละเอี ยดตามแบบก าหนดพร้อ มป้ า ยโครงการ
งบประมาณ 996,000 บาท
4. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเชื่อมดอนใหญ่ หมู่ที่ 4
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่
น้อยกว่า 871.50ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบทกาหนด พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ
952,000 บาท
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 5เชื่อมหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5
ขยายถนนคันดินกว้างข้างละกว้าง 2 เมตร ยาว 150 เมตร สูง เฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินบดทับแน่นไม่น้อยกว่า 1,237.50 ลบ.ม. ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ
รายละเอียดตามแบบกาหนดพร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ972,000 บาท
6. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนาไกล หมู่ที่ 6
เสริมดินกว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัด
แน่นรวมไม่น้อยกว่า 512 ลบ.ม. ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 6 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 830.25 ลบ.ม. รายละเอียดตาม
แบบทกาหนด พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ 984,000 บาท
7. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ 7ถึงหมู่ 1 หมู่ที่ 7
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่
น้อยกว่า 871.50ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบทกาหนด พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ
952,000 บาท
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8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 8เชื่อมหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8
กว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 1,750
ตร.ม. ไหล่ ท างหิ นคลุ ก ตามสภาพ รายละเอี ยดตามแบบก าหนดพร้อ มป้ า ยโครงการ
งบประมาณ 987,000 บาท
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหน้าโรงเรียน หมู่ที่ 9
กว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 1,750
ตร.ม. ไหล่ท างหิ นคลุก ตามสภาพ รายละเอียดตามแบบก าหนดพร้อ มป้ายโครงการ
งบประมาณ 987,000 บาท
10. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนนเส้นทางถนนใหญ่-ไปปั้ม ปตท. หมู่ที่ 10
กว้าง 4 เมตร ยาว 760 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริม าตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่
น้อยกว่า 473.10 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบทกาหนด พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ
524,000 บาท
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบึงประปา หมู่ที่ 10
กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 1,000
ตร.ม. ไหล่ท างหิ นคลุก ตามสภาพ รายละเอียดตามแบบก าหนดพร้อ มป้ายโครงการ
งบประมาณงบ 554,000 บาท โครงการ
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
กว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 1,750
ตร.ม. ไหล่ท างหิ นคลุก ตามสภาพ รายละเอียดตามแบบก าหนดพร้อ มป้ายโครงการ
งบประมาณ 987,000 บาท
13. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 12เชื่อมหมู่ที่ 11 หมู่ที่ 12
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่
น้อยกว่า 871.50ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบทกาหนด พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ
952,000 บาท
14. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายกุดบักไล หมู่ที่ 13
เสริมดินกว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัด
แน่นรวมไม่น้อยกว่า 567 ลบ.ม. ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 6 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 830.25 ลบ.ม. รายละเอียดตาม
แบบทกาหนด พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ 992,000 บาท
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15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายเพิ่มถึงด่านพนา หมู่ที่ 14
กว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 1,750
ตร.ม. ไหล่ท างหิ นคลุก ตามสภาพ รายละเอียดตามแบบก าหนดพร้อ มป้ายโครงการ
งบประมาณ 987,000 บาท
16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกถนนกลางบ้านถึงบ้านนายมงคล
หมู่ที่ 15
ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า
560 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ
ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า
1,200 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ รายละเอียดตามแบบกาหนดพร้อมป้ายโครงการ
งบประมาณ 975,000 บาท โครงการ
17. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลภายในตาบลหนองบัวตะเกียด จานวน
68 ตัว เป็นเงิน 1,020,000 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 15,799,000 บาท
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดต้องการสอบถาม เกี่ยวกับเรื่องการจ่ายขาดเงินทุนสารองสะสม
หรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดสอบถามหรืออภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด

ที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินทุนสารองสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรุณายกมือ
มีมติเห็นชอบ จานวน 10 เสียง

ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
มีท่านใดต้องการสอบถามเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ ครับ
ไม่มี
มีท่านใดเสนอเรือ่ งใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
ไปรยา ไกรฤกษ์
(นางสาวไปรยา ไกรฤกษ์)

ผู้จดบันทึก

เจ้าพนักงานธุรการ
พงศ์ปณต ธนาโสภณัฐศิริ
(นายพงศ์ปณต ธนาโสภณัฐศิริ)
ปลัดเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด

เลขานุการสภาเทศบาล
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ

(ลงชื่อ)

แช่ม ใจชอบสันเทียะ ประธานกรรมการ
(นายแช่ม ใจชอบสันเทียะ)

ประสิทธิ์ โมงขุนทด
(นายประสิทธิ์ โมงขุนทด)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

มนัส จารักษา

กรรมการ

(นายมนัส จารักษา)

สภาเทศบาลฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2564
วันที่
เดือน
พ.ศ. 2565

(นายชอบ ขิขุนทด)
ประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด

