
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
วันท่ี ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม 

.................................................................................................................... 
เริ่มประชุมเวลา  ๙.๓๐ น.                

สมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุมและตรวจนับองค์ประชุมเมื่อครบองค์
ประชุม เลขานุการสภาเทศบาล เชิญประธานสภาเทศบาลจุด ธูป เทียน บูชาพระ
รัตนตรัยและเชิญประธานสภาเทศบาลเปิดประชุมตามระเบียบวาระต่อไป    
 

นายสิตธร  เพ็งสวย         เรียน นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองประธานสภาเทศบาล และท่าน 
ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓  มีสมาชิกมาครบองค์ประชุม ผมขอเปิดประชุม 
ก่อนจะด าเนินการประชุมตามระ เบียบวาระผมขอให้ เลขานุการสภาเทศบาล               
อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองกระทุ่มเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล   
หนองกะทุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภา          ด้วยสภาเทศบาลต าบลหนองกระทุ่มมีมติเมื่อคราวสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองกระทุ่มสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ โดยก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่  ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่                   
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีก าหนด ไม่เกิน ๓๐ วัน ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. 
๒๕๕๒ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓              
มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่             
๑  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑          เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   -ไม่มี  
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 

ประธานสภา           เมื่อสมาชิกสภาได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกระทุม่  
   สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ เป็นทีเ่รียบรอ้ยแล้ว ผมขอมตริับรอง 
  รายงานการประชุมครบั  
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่  
   ๒๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 



๒ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๓.๑ เรื่อง โอนงบประมาณ  จ านวนเงิน.   ๕๓,๙๑๒.-     บาท ดังนี้   

ประธานสภา            อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑  
    ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้ เป็น
   อ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน   
    ข้อ ๓๐ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายเงิน
   ประเภทอื่นที่ต้องน ามาตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อ ๑๕ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมี
   อ านาจอนุมัติโอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายได้เมื่อได้รับอนุมัติ
   จากผู้มีอ านาจแล้ว  
    จึงขอให้เจ้าหน้าที่งบประมาณได้ช้ีแจงการขอโอนงบประมาณพร้อมเหตุผล
   ความจ าเป็นที่ขอโอนงบประมาณให้สภาทราบครับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ปลัดเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านด้วยเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม
   มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อปฏิบัติงาน และอุดหนุนเงินรัฐวิสาหกิจเพื่อ
   ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ ดังนี ้

หมวดค่าครุภัณฑ์  จ านวนเงิน   ๑๙,๔๐๐. -  บาท 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา)   
รายการโอนเพ่ิม /ตั้งจ่ายรายการใหม ่

    ครุภัณฑ์ส านักงาน 
    ๑. ตู้เหล็กส าหรับเก็บเอกสาร ๒ บานทึบ จ านวน ๑ ตู ้ตู้ละ ๕,๕๐๐ บาท 
        จ านวนเงิน ๕,๕๐๐ บาท (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
    ๒. เก้าอี้ส านักงาน จ านวน ๒ ตัว ตัวละ ๒,๕๐๐ บาท จ านวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท 

เหตุผลที่ขอโอนเพิ่ม เนื่องจากตู้ส าหรับเก็บเอกสารไม่เพียงพอและเก้าอี้
ส านักงานเกิดความช ารุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ และกองการศึกษาไม่ได้
ตั้งงบประมาณไว้ส าหรับรายการดังกล่าว จึงขอตั้งจ่ายรายการใหม่และโอน
งบประมาณเพิ่ม 

    รายการโอนลด  
๑. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) จ านวน ๑๐,๕๐๐ บาท 

เหตุผลที่ขอโอนลด เนื่องจากงบประมาณเหลือจ่ายจึงขอโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ส าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 

 

    งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)  
รายการโอนเพ่ิม/ตั้งจ่ายรายการใหม ่
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ 
๑. เครื่องพิมพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ ๑  

(๒๘ หน้า/นาที) (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) จ านวน ๑ เครื่อง  
จ านวนเงิน ๘,๙๐๐ บาท 
 
 
    



๓ 
 
เหตผุลที่ขอโอนเพิ่ม เนือ่งจากกองคลังมเีครื่องพิมพ์เลเซอร์ไม่เพียงพอ          

กับการปฏิบัติงานแผนที่ภาษี และกองคลงัไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ส าหรับ
รายการดงักล่าว จงึขอตั้งจ่ายรายการใหม่และโอนงบประมาณเพิ่ม 

    รายการโอนลด 
๑. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) จ านวนเงิน ๘,๙๐๐ บาท 

เหตผุลที่ขอโอนลด เนื่องจากงบประมาณเหลือจ่ายจึงขอโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหมส่ าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 

   หมวดเงินอุดหนุน จ านวนเงิน   ๓๔,๕๑๒. -  บาท 
    งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (กองช่าง) 

รายการโอนเพ่ิม /ตั้งจ่ายรายการใหม ่
๑. เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกจิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง โครงการวาง

ท่อขยายเขตจ่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค หมู่ ๕ จ านวนเงิน ๓๔,๕๑๒ บาท 
เหตผุลที่ขอโอนเพิ่ม เนื่องจากประชาชนหมู่ที่ ๕ ได้รับความเดือดร้อนไมม่ี

น้ าอุปโภคบรโิภค ซึ่งกองช่างไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ส าหรับรายการดังกล่าว จึง
ขอตั้งจ่ายรายการใหม่และโอนงบประมาณเพิ่ม 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง) 

    รายการโอนลด 
๑. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) จ านวนเงิน ๓๔,๕๑๒ บาท 

เหตผุลที่ขอโอนลด เนื่องจากงบประมาณเหลือจ่ายจึงขอโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหมส่ าหรับเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกจิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่าน
ช้าง 

 

ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ประธานสภา  ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเตมิ ผมขอมตทิี่ประชุมครบั 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์อนมุัติให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์
และหมวดเงินอุดหนุน  จ านวนเงิน  ๕๓,๙๑๒.-  บาท  (ห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบสอง
บาทถ้วน) 

 

๓.๒ เรื่อง  ตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาค 
             สาขาดา่นช้าง  จ านวนเงิน .     ๓๔,๕๑๒.-   . บาท 

นายกเทศมนตรี     ด้วยได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนหมู่ที่ ๕ ว่าได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค ในช่วงฤดูแล้ง จึงยื่นเรื่องเพื่อขอขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ที่ ๕ 
ส าหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว จึงน าเรียนสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติเงิน
อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง จ านวน ๓๔,๕๑๒ บาท              
(สามหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบสองบาทถ้วน) โดยด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. ๒๕๕๙   

 
       



 
๔ 

 
   ข้อ ๔ (๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงาน

ที่ขอรับเงินอุดหนุนให้น าโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือ
เงินกู้ 

   ข้อ ๖ กรณีเป็นภารกจิเฉพาะของรฐัวิสาหกิจซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม ่
สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจร้องขอให้
รัฐวิสาหกิจด าเนินการตามโครงการที่อยู่ในภารกิจดังกล่าวแทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน โดยแจ้งให้รัฐวิสาหกิจจัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายส่งให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการตามข้อ ๔ โดยถือว่าประมาณการ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนตามข้อ ๘ (๑) ทั้งนี้ไม่น าเงิน
อุดหนุนดังกล่าวมานับรวม ค านวณอยู่ในอัตราส่วนตามข้อ ๕ (ไม่เกินร้อยละ ๓) 

ปลัดเทศบาล   ในการตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง 
เพื่อด าเนินการติดตั้งวางท่อขยายเขตจ่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๕ งบประมาณ 
๓๔,๕๑๒ บาท ตามหนังสือการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง ที่ มท ๕๕๔๒๐-๒๒/
๖๘๒ เรื่อง  แจ้งราคาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ า ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น 
ด าเนินการโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน 

   มาตรา ๖๗ เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้  (๘) เงินอุดหนุน  
  มาตรา ๖๗ ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน 
เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัด
อนุมัติแล้ว  
  ดังนั้น เมื่อสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบแล้วนั้น ทางเทศบาลจะเสนอขอ
อนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และด าเนินการโอนงบประมาณตั้งรายจ่ายเงิน
อุดหนุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง เพื่อด าเนินการติดตั้งวางท่อขยายเขตจ่าย 
น้ าประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๓๔,๕๑๒ บาท (สามหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบ
สองบาทถ้วน) ต่อไป 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันทเ์ห็นชอบให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุน         
   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง เพื่อด าเนินการโครงการติดตั้งวางท่อขยายเขตจ่าย
   น้ าประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๕ เป็นเงินงบประมาณจ านวน ๓๔,๕๑๒ บาท (สามหมื่นสี่
   พันห้าร้อยสบิสองบาทถ้วน) 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  วาระอ่ืนๆ 
 

   ๔.๑ เรื่อง  โครงการท่ีได้รับเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
                พ.ศ. ๒๕๖๓  
ประธานสภาฯ   ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลังได้ช้ีแจงโครงการที่ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณ
   รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ให้ที่ประชุมรับทราบด้วยครบั 
ผู้อ านวยการกองคลงั  ส าหรับโครงการที่ได้รบัเงินอุดหนุนเฉพาะกจิที่ต้องด าเนินการในปีงบประมาณ 
   พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ปัจจุบัน มจี านวน ๑๑ โครงการ ดังนี ้
    ๑. โครงการขยายเขตประปา โดยประสานกับท่อเมนประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 
   ๕,๖,๗,๘,๙ วงเงินงบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ
   ประกวดราคาอิเล็คทรอนกิส์ (e-bidding)   
    ๒. โครงการเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมูบ่้าน หมูท่ี่ ๕,๖,๗,๘,๙ วงเงิน
   งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการท าสัญญา 
    ๓. โครงการก่อสร้างผิวทางถนนดินซีเมนตผ์สมยางพารา สายประปาหนองสิ่ว 
   แยกเช่ือมถนนบ้านอกเต่า หมูท่ี่ ๗ ต าบลหนองกระทุม่ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒,๕๕๐ 
   เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วงเงินงบประมาณ ๙,๙๙๐,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างท าสญัญาเมื่อ
   วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ เริ่มด าเนินงาน วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ก าหนดงานแล้ว
   เสร็จ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ขณะนี้ได้ด าเนินการแล้วประมาณ ๓๐ % 
    ๔. โครงการก่อสร้างผิวทางถนนดินซีเมนตผ์สมยางพารา สายหนองนาหนอง
   ทัพมะเขือ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองนา ต าบลหนองกระทุม่ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๖๙๐ เมตร 
   หนา ๐.๑๕ เมตร วงเงินงบประมาณ ๗,๒๗๐,๐๐๐ บาท ผูร้บัจ้างท าสญัญาเมื่อ 
   วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ เริ่มด าเนินงาน วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ก าหนดงานแล้ว
   เสร็จ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ขณะนี้ได้ด าเนินการแล้วประมาณ ๔๐ % 
    ๕. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt Concreten สพ.ถ.๒๔-๐๐๑ สาย
   หนองนกเค้า - ดงปอแดง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหลท่าง
   กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร วงเงินงบประมาณ ๙,๙๗๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างท า
   สัญญา 
    ๖. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt Concreten สพ.ถ.๒๔-๐๐๙  
   สายหนองนา - หนองอิงพงิ หมูท่ี่ ๖ - ๗ ต าบลหนองกระทุม่ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ 
   เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร วงเงินงบประมาณ  
   ๙,๗๗๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างท าสัญญา 
    ๗. โครงการขุดลอกล าห้วยทพัละคร หมูท่ี่ ๙ บ้านโศกไฮ่ ต าบลหนองกระทุ่ม 
   ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๓๘ ลูกบาศก์เมตร วงเงินงบประมาณ ๔๕๒,๕๐๐ บาท 
   ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 
        
 
 
 
 
 



 
๖ 

   
    ๘. โครงการขุดลอกล าห้วยทพัละคร หมูท่ี่ ๕ บ้านหนองกอก ต.หนองกระทุ่ม 
    ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๓๘ ลูกบาศก์เมตร วงเงินงบประมาณ ๔๕๒,๕๐๐ บาท 
   ยังไม่ได้ด าเนินการ 
    ๙. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าล าห้วยทัพละคร หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกอก 
   ต าบลหนองกระทุม่ ขนาดสันฝายกว้าง ๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร 
   วงเงินงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ด าเนินการ 
    ๑๐. โครงการก่อสร้างฝายชลอน้ าล าห้วยทัพละคร หมูท่ี่ ๖ บ้านหนองนา 
   ต าบลหนองกระทุม่ ขนาดสันฝายกว้าง ๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร 
   วงเงินงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ด าเนินการ 
    ๑๑. โครงการก่อสร้างฝายชลอน้ าล าห้วยหิน หมูท่ี่ ๘ บ้านหนองหิน 
   ต าบลหนองกระทุม่ ขนาดสันฝายกว้าง ๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร 
   วงเงินงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ด าเนินการ  
    ส าหรับรายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุมที่ได้แจกใหทุ้กท่านค่ะ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
      

   ๔.๒ เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
ประธานสภาฯ   ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลังได้ช้ีแจงโครงการตามเทศบัญญตัิที่จะต้อง 
   ด าเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ให้ที่ประชุมรบัทราบด้วยครับ  
ผู้อ านวยการกองคลงั  โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ ได้ด าเนินการ
   เรียบร้อย ดังนี ้
     ๑. โครงการลงลูกรังถนนสายบริเวณที่นางหิ่ง กาฬภักดี หมูท่ี่ ๗  
   ถึงบรเิวณที่นางบญุมา กาฬภักดี หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐ บาท  
    โครงการที่อยูร่ะหว่างด าเนินการ ๒ โครงการ ดังนี ้
    ๑. โครงการลงลูกรังที่นางแหม่ หมูท่ี่ ๓ ถึงถนนลาดยาง หมูท่ี่ ๘ งบประมาณ 
   ๒๘๒,๐๐๐ บาท  
    ๒. โครงการปรับปรุงฝ่ายกั้นน้ าหมู่ที่ ๕ บ้านหนองกอก ฝายตัวที่ ๒  
   งบประมาณ ๗๒,๐๐๐ บาท 
    ส่วนรายละเอียดโครงการที่ยงัไม่ได้ด าเนินการปรากฏตามเอกสารแนบวาระการ
   ประชุมค่ะ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

   ๔.๓ เรื่อง  การด าเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญปลัดได้ช้ีแจงการด าเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล
   ต าบลหนองกระทุม่ ให้ทีป่ระชุมรับทราบด้วยครับ  
 
       
 
 
 
 



 
๗ 

 
ปลัดเทศบาล   เทศบาลได้ประกาศรบัลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและ
   แก้ไขปัญหาโควิค ๑๙ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ก าหนดลงทะเบียน
   ขอรับความช่วยเหลือฯ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมีผูล้งทะเบียน
   ขอรับความช่วยเหลือ จ านวน ๑๖๗ ราย แยกเป็นผู้พิการ จ านวน ๑๔๘ ราย ผู้ยากไร้ 
   จ านวน ๑๑ ราย ผู้ป่วยติดเตียง จ านวน ๘ ราย รายละเอียดตามประกาศเทศบาลต าบล
   หนองกระทุ่ม เรือ่ง รายช่ือผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลอืผู้ได้รับผลกระทบจาก
   มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิค ๑๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่ง
   เทศบาลจะได้น ารายช่ือผูล้งทะเบียนเข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 
   ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป 
ที่ประชุม   รับทราบ 
           

   ๔.๔ เรื่อง  รายงานฐานะการคลังเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม 
 ประธานสภาฯ   ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลังรายงานฐานะการคลังเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม  
   ให้ที่ประชุมรับทราบด้วยครบั  
ผู้อ านวยการกองคลงั  รายงานฐานะการคลงัเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม 
   ๒๕๖๓ ดังนี ้
    ๑. เงินสะสมทั้งหมด จ านวนเงิน ๙,๓๐๙,๗๐๓.๔๓  บาท กันไว้ส าหรบัรายจ่าย 
     ๑) ส ารองงบบุคลากร จ านวน ๓ เดือน    จ านวน ๒,๐๓๕,๑๒๕ บาท 
     ๒) โครงการที่ต้องด าเนินการ ๓ โครงการ จ านวน    ๓๘๕,๐๐๐ บาท 
     ๓) ส ารองกรณีสาธารณภัย ๑๐%         จ านวน ๖๘๘,๙๕๗.๘๔ บาท 
     คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้      จ านวน ๖,๒๐๐,๖๒๐.๕๙ บาท 
    ๒. เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๙,๓๖๐,๙๑๙.๙๕  บาท หักกันไว้ ๒๕ % 
   ของงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณที่
   สามารถใช้ได้โดยอ านาจสภาเทศบาล เป็นเงินจ านวน ๑,๓๖๐,๙๑๙.๙๕ บาท 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ประธานสภา  ไม่ทราบว่ามสีมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิม่เติมหรอืไม่ ครับ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธานสภา  ถ้าที่ประชุมไมม่ีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ผมขอปิดการประชุมครับ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 
 

    ลงช่ือ                                บันทึกรายงานการประชุม 
                (นายพิทยา  กาฬภักดี)   
               เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
    
 



 
๘ 
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกระทุ่มครั้งน้ี   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจ
แล้ววันท่ี  ......................................... 

 
 

    ลงช่ือ                             กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 (นางสาวกัลยานัฐ รุ่งเรือง ) 
 

    ลงช่ือ                                    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                   ( นายรุ้ง  กาฬภักดี  ) 
 

     ลงช่ือ                                    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 ( นายวิโรจน์  กาฬภักดี ) 
 
 

********************************************************************************************** 
  
 สภาเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม   รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันท่ี  ....................................... 

     

 

   ลงช่ือ                                   ประธานสภาเทศบาล 
                                                         (นายสิตธร  เพ็งสวย)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


