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บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนทราย  
สมัยสามัญ สมัยที่  1/2561   ครั้งที ่1 

ประจ าปี  พ.ศ. 2561 
วันอังคารที่  20 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2561 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนทราย 

 

รายนามสมาชิกสภาเทศบาลที่เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายชูศักดิ์ ซ้ายหนู ประธานสภาเทศบาล ชูศักดิ์ ซ้ายหนู  
2. นายประดิษฐ  ถิ่นแก้ว รองประธานสภาเทศบาล ประดิษฐ ถิ่นแก้ว  
3. นายประดิษฐ์ ศรีเทียม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ประดิษฐ์ ศรีเทียม  
4. นายวัลลภ ซ้ายขวัญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วัลลภ ซ้ายขวัญ  
5. นายวีระ ทองค า สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วีระ ทองค า  
6. นายสุภาพ อินทร์จันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สุภาพ อินทร์จันทร์  
7. นายประสิทธิ์ ยิ้มแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ประสิทธิ์ ยิ้มแก้ว  
8. นายชม ทองราช สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ชม ทองราช  
9. นายสุนทร อินนุ้ย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุนทร อินนุ้ย  
10 นายยุทธนา รัตนคีรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ยุทธนา รัตนคีรี  
11. นายสุรินทร์ สมบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุรินทร์ สมบูรณ์  
12. นายวิรัตน์  สิงห์เนี่ยว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ วิรัตน์ สิงห์เนี่ยว  
๑๓. นายสัมภาษณ์   เหน็บบัว เลขานุการสภาเทศบาล สัมภาษณ ์ เหน็บบัว  

 
 

รายนามสมาชิกสภาเทศบาลที่ไม่เข้าประชุม 
 

 - 
 

รายนามผู้ที่เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรี มานพ ช่วยมณี  
2 นายนรา แก้วรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นรา แก้วรักษ์  
๓ นายเลี่ยง สิงห์เนี่ยว ที่ปรึกษานายกฯ เลี่ยง สิงห์เนี่ยว  
4 นางศิริโสภา ซ้ายขวัญ เลขานุการนายก ศิริโสภา ซ้ายขวัญ  
5 นางพรศรี เพ็ชรตีบ นวค. ชก. รก. หน.สป. พรศรี เพ็ชรตีบ  
6 นายชาญชัย ยิ้มแก้ว ผู้อ านวยการกองช่าง ชาญชัย ยิ้มแก้ว  
7 นางวัจนา  รักนุ้ย ผู้อ านวยการกองคลัง วัจนา รักนุ้ย  
8 นายพรหมมิน อัตตะ นายช่างโยธา ช านาญงาน พรหมมิน อัตตะ  
9 น.ส.อัชรีย ์ สุวรรณมณี นจท. ชก. อัชรีย์ สุวรรณมณี  
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
 

 เมื่อที่ประชุมพร้อม  ขอเชิญสมาชิกสภาและผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนั่งประจ าที ่
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ประธานสภาเทศบาล บัตรผู้บริหารและบัตรสมาชิกสภา เสร็จเรียบร้อย โดยมีค่าใช้จ่ายเป็น 
 ค่าเคลือบบัตรคนละ ๑๐ บาท น าจ่ายที่นักทรัพยากรบุคคล 
   
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ประธานสภาเทศบาล การประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๐ 
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐ เชิญเลขานุการสภาฯ อ่าน
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

   
เลขานุการสภาฯ อ่านสรุปรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว  
 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาจะแก้ไขหรือทักท้วงรายงานประชุมครั้งที่แล้วไหมครับ 

หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาในการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่
แล้วด้วยครับ 

 

มติที่ประชุม รับรอง    จ านวน  1๐    เสียง 
 ไม่รับรอง   จ านวน   -       เสียง 
 งดออกเสียง   จ านวน   ๒      เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
  

ประธานสภาเทศบาล ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสรจ็แล้ว 

ประธานสภาเทศบาล ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องทีเ่สนอใหม ่
ประธานสภาเทศบาล 3.1 การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2-4  
 ประจ าปี 2561 และสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก  
 ประจ าปี 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ 
 การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2  
 พ.ศ.2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 20 และข้อ 21 ซึ่งขอน า 
 ปรึกษาในที่ประชุมสภาเทศบาล ครั้งนี้ ใครเห็นควรเสนอเป็นอย่าง 
 ไรครับ เชิญเลขานุการสภา ชี้แจงครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
 และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับในการก าหนดสมัยประชุม 
 ดังกล่าว ผมขอเสนอดังนี้ครับ 
 สมัยที่ 2 ประจ าปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 มีก าหด 
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 30 วัน 
 สมัยที่ 3 ประจ าปี 2561 ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 มีก าหนด  
 30 วัน 
 สมัยที่ 4 ประจ าปี 2561 เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 มี 
 ก าหนด 30 วัน 
 สมัยที่ 1 ประจ าปี 2561 เริ่มตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 มี 
 ก าหนด 30 วัน ครับ 
 ทั้งนี้การก าหนดสมัยประชุมครั้งนี้จะก าหนดตามระเบียบว่าการจัดท า 
 แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  
 ข้อ 13 (3)  ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาลครับ  มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นต่าง 
 หรือจะก าหนดสมัยประชุมต่างไปจากนี้ไหมครับ  หากไม่มีผมขอมติ 
 ที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   10  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
 งดออกเสียง  2  เสียง 

ประธานสภาเทศบาล จ่ายขาดเงินสะสมโครงการเร่งด่วน เชิญผู้อ านวยการกองคลังชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสะสมครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและสมาชิกเทศบาล 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ส าหรับการจ่ายขาดเงินสะสมตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขถึง พ.ศ.๒๕๕๘  หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดจากเงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละสี่สิบ
ของงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุนของปีนั้น โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม 
หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

 เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา
ไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การ
จ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
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 และตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๒๗๒ ลงวันที่ 
๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ อปท.  

 ข้อ ๒.๑ อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ๔ ประกอบกับมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ก าหนดหนักเกณฑ์
การใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ และสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ 

  ๒.๑.๑ในการใช้จ่ายเงินสะสมขอให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพึงตระหนักอยู่เสมอว่าเจตนารมณ์ของการก าหนดให้มีเงิน
สะสมนั้น ก็เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะการเงินการคลัง
ที่มั่นคงพร้อมที่จะรับภาระในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน
ในอนาคตที่ไม่อาจคาดการณ์ได้หรือน าไปใช้เพื่อการจัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ ดังนั้น จึงควรพิจารณา
ใช้จ่ายเงินสะสมอย่างระมัดระวัง เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการ
บริหารงานตามอ านาจหน้าที่ของ อปท. 

  ๒.๑.๑.๒ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๘๙ วรรคท้ายที่ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจ าและฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงิน
สะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว ดังนั้น 
ก่อนจะน าเงินสะสมตามจ านวนในข้อ ๒.๑.๑.๑ ไปใช้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรส ารองเงินสะสมไว้เพื่อจ่ายในกรณีดังต่อไปนี้ 

 ๑) ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยค านวณจากฐาน เงินเดือน 
ค่างจ้างบุคลากรท้องถิ่น ประมาณหกเดือน 

 ๒) ส ารองรายจ่ายประจ าที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน เช่น เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในกรณีที่งบประมาณไม่
เพียงพอ หรือได้รับการจัดสรรล่าช้าประมาณสามเดือน 

 ๓) ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย โดยส ารองไว้ประมาณร้อยละสิบของ
ยอดเงินสะสมคงเหลือหลังจากหักรายการตามข้อ ๒.๑.๒.๑ ข้อ
๒.๑.๒.๒ (๑) และ(๒) 

  ๒.๑.๓ ก าหนดแนวทางด าเนินการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นน าเงินสะสมไปใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ดังนี้ 

  ๒.๑.๓.๑ โครงการที่ด าเนินการจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่เป็นการใช้จ่ายในกิจกรรมที่ไม่เกิด
ประโยชน์หรือฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น 
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  ๒.๑.๓.๒ โครงการหรือกิจการที่จะด าเนินการที่จะด าเนินการ
ต้องอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ อปท.ในด้านการบริหารชุมชนและสังคม 
กิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ อปท.หรือกิจการที่จัดท าขึ้นเพ่ือ
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 

  ๒.๑.๓.๓ ให้องค์กรปกครองน าเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้
ความส าคัญกับโครงการดังนี้ 

 ๑)ด้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ก่อสร้างถนนก่อสร้าง
ระบบระบายน้ า ก่อสร้างสวนสาธารณะ ก่อสร้างสนามกีฬา 

 ๒)ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคและน้ าเพ่ือเกษตร
เช่น สร้าง/ซ่อมระบบประปา ถังน้ ากลางประจ าหมู่บ้าน ท าฝายน้ าล้น 
ขุดเจาะบ่อบาดาล ธนาคารน้ าใต้ดิน ขุดลอกห้วยคลองหนองบึง 

 ๓)การพัฒนาตลาดท้องถิ่น เช่น การจัดให้มีหรือปรับปรุงตลาดของ 
อปท. 

 ๔)การจัดการขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดในท้องถิ่น  
 ๕)การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่นการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก

ขั้นพ้ืนฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย สนับสนุนให้ผู้
ผู้อายไุด้รับบริการขั้นพ้ืนฐาน ด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต 
การส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส เด็กก าพร้า ผู้สูงอายุหรือ
พิการ 

 ๖)ด้านการศึกษาเช่น การปรับปรุงอาคารสถานศึกษา สนามเด็กเล่น 
สร้างปัญญาการเรียนรู้ของเด็ก 

 ๗)ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เช่น โครงการศูนย์การเรียนรู้เพ่ือชุมชน เศรษฐกิจพาเพสียงตามรอย
พ่อ ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารร้านค้าชุมชน ตลาดชุมชน 

 ๘)ด้านสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถิ่น 
เช่น ก่อสร้างห้องสุขา ก่อสร้างถนนไปแหล่งท่องเที่ยว 

 ๙)การจัดให้มีการบ ารุงสนามกีฬาหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 ๑๐)ด้านโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐานทาง

เศรษฐกิจที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ เช่น ถนนสะพาน
อ่างเก็บน้ า ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 

 อนึ่ง การใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินโครงการด้านโครงก่อสร้างพ้ืนฐาน 
การกีฬา หรือการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือการศึกษา หรือการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความส าคัญกับ
การใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบตามนโยบายของรัฐบาลด้วย 

  ๒.๒ การรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสม 
  เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้วให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมให้จังหวัดทราบและให้
จังหวัดรายงานผลทางระบบ e-Plan 

  ๒.๓ เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินสะสมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีคล่องตัว กระทรวงมหาดไทยได้มี
หนังสือไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
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การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณายกเว้นการ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยขอให้โครงการที่ อปท.น าเงิน
สะสมไปใช้จ่ายตามอ านาจหน้าที่เพ่ือสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่นและกรแก้ไขปัญหาตามเดือดร้อนของประชาชนที่มีวงเงินเกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นโครงการที่
สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยวิธีสาอบราคาโดยก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันภายใน ๔ เดือน 
นับแต่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงคลัง ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้อนุมัติยกเว้น
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๓๒  

 มาดูในเอกสารนะค่ะแบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมของององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลเงินสะสม/
ส ารองรายจ่ายที่จ าเป็น ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ มีเงินสะสม 
๗,๔๗๑,๗๔๔.๐๑ บาท 

 เงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ  
 จ านวน ๑,๗๐๐,๙๑๙.๑๘ บาท 
 เงินส ารองบุคลากร (ประมาณ ๖ เดือน) จ านวน ๓,๐๖๓,๔๒๐ บาท 

ส ารองประจ าที่จะต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้า (ประมาณ ๓ เดือน) 
จ านวน ๑,๒๖๖,๖๐๐ บาท  

 เงินสะสมคงเหลือ -๒,๖๒๙,๑๐๐.๘๒ บาท 
 เงินส ารองกรณีเกิดสาธารณภัย ๑๐ เปอร์เซ็นต์ จ านวน 

๒๖๒,๙๑๐.๐๘ บาท 
 เงินสะสมคงเหลือที่น าไปใช้จ่ายได้ จ านวน  -๒,๘๙๒,๐๑๐.๙๐ บาท 
 
  ซึ่งทั้ง ๔ โครงการของเทศบาลต าบลดอนทรายที่ขออนุมัติ

จ่ายขาดเงินสะสมในวันนี้เข้าข่ายความจ าเป็นเร่งด่วนทั้งหมดค่ะ 
 
ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณผู้อ านวยการกองคลังครับ ต่อไปขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

ทั้ง ๔ โครงการ ครับ 
 ๑. ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล 

หมู่ที่ ๒  ต าบลดอนทราย  อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
 เชิญนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายกเทศมนตรี เรียนประธานเทศบาลผมขออนุญาตให้นายช่างโยธาชี้แจงรายละเอียด
ครับ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญนายช่างโยธา ชี้แจงรายละเอียดครับ 
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นายช่างโยธา เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านครับ ผมขอชี้แจงรายละเอียดโครงการจ้างเหมาขุดเจาะ
บ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ ครับ ดูตามรายละเอียดในเอกสารนะครับ 

 งานเจาะบ่อบาดาลขนาด ศก. ๖ นิ้ว พร้อมท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้ว ชั้น 
๑๓.๕ มอก.๑๗-๒๕๓๒ ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ ๔๓-๑๐๐ เมตร 
คอนกรีตชานบ่อย่อ ๒*2*0.15 เมตร ฝ่าปิดปากบ่อเหล็ก รวมราคา
ทั้งสิ้น ๒๒๒,๔๐๐ บาท 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณนายช่างโยธาครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียด 
 ตรงไหนบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นด้วย   จ านวน  ๑๐  เสียง 
 ไม่เห็นด้วย  จ านวน    -   เสียง 
 งดออกเสียง  จ านวน    ๒  เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ๒.โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านเกาะเสือ ม.๒ – 
บ้านดอน ม.๓  ต าบลดอนทราย  อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  
โดยการปูทับยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ 
เมตร  เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมครับ ผมขออนุญาตให้ 
 นายช่างโยธาชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายช่างโยธา เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านครับ ผมนายพรหมมิน  อัตตะ  ต าแหน่งนายช่างโยธา  

 ส าหรับโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านเกาะเสือ ม.๒ 
– บ้านดอน ม.๓  ต าบลดอนทราย  อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  
โดยการปูทับยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ 
เมตร  ระยะทางไม่น้อยกว่า 305 เมตร ดูรายละเอียดตามเอกสารนะ
ครับ โครงการนี้มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการท าเนื่องจากถนนเดิม
ช ารุดเสียหายหนักท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความล าบากในการใช้เส้นทาง
และเพ่ือความปลอดภัยของประชาชนในพื้นท่ีและผู้ใช้เส้นทางสัญจร
ใช้งบประมาณเป็นค่างานต้นทุนงานทาง จ านวน  484,866.05 
บาท และค่าป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ 1 ป้าย  จ านวน  3,500 
บาท รวมค่าเป็นค่าก่อสร้าง 488,366.05 บาท  ซึ่งขออนุมัติจ่ายเงิน
สะสมในครั้งนี้ จ านวน  488,000.00 บาท ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับนายช่างโยธา  สมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนบ้าง
ไม่ครับ  หากไม่มีผมขออมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติ   จ านวน  10  เสียง  
 ไม่อนุมัติ  จ านวน    -   เสียง 
 งดออกเสียง  จ านวน    2  เสียง 
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ประธานสภาเทศบาล 3. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.รูปตัวยู สายบ้านทุ่งนอก ม.4 
(ต่อจากคูระบายน้ าเดิม) 

นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมครับ ผมขออนุญาตให้ 
 นายช่างโยธาชี้แจงรายละเอียดครับ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญนายช่างโยธา  ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายช่างโยธา เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านครับ ส าหรับโครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. U สายบ้านทุ่ง
นอก ม.๔ (ต่อจากคูระบายน้ าเดิม) ดูตามเอกสารนะครับ  งานรางคู
ระบายน้ าตัวยู ๐.๕๐*0.50 เมตร รวมงบประมาณ ๒๖๕,๒๐๐ บาท
ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณนายช่างโยธาครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามบ้างไหม
ครับหากไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นด้วย   จ านวน  ๑๐  เสียง 
 ไม่เห็นด้วย  จ านวน    -   เสียง 
 งดออกเสียง  จ านวน    ๒  เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ๔.โครงการบดอัดถนนสายเหมืองออก ม.๔ ต าบลดอนทราย  อ าเภอ
ปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง  เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภาเทศบาล ผมขออนุญาตให้นายช่างโยธาชี้แจง
รายละเอียดครับ      

 

ประธานสภาเทศบาล เชิญนายช่างโยธาชี้แจงรายละเอียดครับ 
 
นายช่างโยธา  เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ โครงการบดอัดถนนสายเหมืองออก ม.๔ 
ดูตามรายละเอียดเอกสารนะครับ โครงการนี้แบ่งงานเป็น ๒ ช่วง 

  ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๗๒๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร 
  ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓ เมตร  ระยะทาง ๔๓ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร 
  รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๓๒๓,๗๐๐ บาท  ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณนายช่างโยธาครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามไหมครับ 
หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นด้วย   จ านวน  ๑๐  เสียง   
 ไม่เห็นด้วย  จ านวน    -   เสียง 
 งดออกเสียง  จ านวน   ๒   เสียง 
 
วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาเทศบาล ใครมีอะไรจะแจ้งเพ่ิมเติมไหมครับ เชิญนายกครับ 
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นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านครับ เรื่องที่จะแจ้งเพ่ิมเติมในวันนี้เป็นโครงการ
อิเลคทรอนิกส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เทศบาลต าบลดอนทรายได้
จัดสรรงบประมาณ ไปจ านวน ๓ โครงการ โดยจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐  ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ มีข้ันตอนดังนี้ 

 เจ้าพนักงานพัสดุจัดท าประกาศจัดซื้อจัดจ้างส่งกรมบัญชีกลางลง
ระบบEGP ผู้ค้าสามารถดาวน์โหลดเอกสารทางอินเตอร์เน็ตได้โดยไม่
ต้องมาซื้อเอกสารที่เทศบาล เมื่อดาวน์โหลดเอกสารเสร็จแล้วน าไป
ช าระเงินที่ธนาคารเมื่อด าเนินการเสร็จแล้วน าเอกสารทั้งหมดยื่นผ่าน
ระบบ EGP ได้ ซึ่งตลอดขั้นตอนทางเจ้าหน้าที่เทศบาลไม่สามารถรับรู้
ได้มีผู้เข้าซื้อเอกสารในโครงการนั้นๆก่ีราย 

 ข้อแตกต่างของระบบเดิมกับระบบ e-bidding 
๑) ผู้ค้าไม่ต้องเดินทางมาซื้อเอกสาร 
๒) ผู้ค้าไม่ต้องเดินทางมายื่นเอกสาร 
๓) ผู้ค้ากับเทศบาลไม่ได้พบเจอกันเลย 
๔) ไม่สามารถกีดกันผู้ค้ารายอ่ืนได้ 
ซึ่งในการประกาศและก าหนดยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยระบบ
อิเลคทรอนิกส์ ประกอบด้วย 
(๑) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่
เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ก าหนดไม่น้อยกว่า ๕ วันท าการ 
 (๒) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่
เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ก าหนดไม่น้อยกว่า ๑๐ วันท าการ 
 (๓) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ก าหนดไม่น้อยกว่า ๑๒ วันท าการ  
(๔) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้น
ไป ให้ก าหนดไม่น้อยกว่า 
ทั้งนี้ให้สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมได้ศึกษาเพ่ือเป็น
ความรู้ในการท างานต่อไปครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณนายกมากครับ สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเรื่องใดอีก
ไหมครับ เชิญ สท.สุนทร  อินนุ้ย ครับ 

 
นายสุนทร  อินนุ้ย เรียนประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่านครับ ผมมี ๒ เรื่องที่เสนอให้แก้ไขในวันนี้ครับ 
๑) เสียงตามสายหน้าบ้านลุงเวชเสียบ่อยเนื่องจากสายไฟขาดประจ า

อยากให้ทางเทศบาลย้ายไปติดตั้ง ณ จุดอ่ืน 
๒) ถนนลูกรังสายหน้าบ้านนายธรรม ไปถึงฝายน้ าล้นถนนบนหลุมบ่อ

ให้ทางเทศบาลน าลูกรังไปถมด้วยครับ 
 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณ สท.สุนทร  อินนุ้ย ครับ เชิญรองนรา  แก้วรักษ์ ครับ 
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นายนรา  แก้วรักษ์ เรียนประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ เสียงตามสายที่เสียให้ดูที่สะพานไฟตัดหรือเปล่า หากไม่
ตัด ให้ท่านสอบถามมาด้วยนะครับว่าจะย้ายไปไว้จุดใด 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณรองนรา  แก้วรักษ์ ครับ เชิญนายกชี้แจงถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
ครับ 

นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาเทศบาลครับ ส าหรับถนนเป็นหลุมเป็นบ่อของ หมู่ที่ 
๖ ทางเทศบาลได้ก าลังด าเนินการอยู่แล้วครับ  

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณนายกครับ สมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามอะไรอีกไหมครับ หาก
ไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุม ขอปิดการ
ประชุม 

 
ปิดประชุม เวลา  11.30  น. 
 
 
  (ลงชื่อ)                  ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นายสัมภาษณ์  เหน็บบัว) 
          เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดอนทราย         
 
 
(ลงชื่อ)                           ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
         (นายชูศักดิ์  ซ้ายหนู)     
 ประธานสภาเทศบาลต าบลดอนทราย      
 
 
 
 
 
  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ).....................................สมาชิกสภาเทศบาล 
         (นายวัลลภ  ซ้ายขวัญ) 

 
(ลงชื่อ).....................................สมาชิกสภาเทศบาล 

           (นายวีระ  ทองค า) 
 

(ลงชื่อ).....................................สมาชิกสภาเทศบาล 
       (นายสุภาพ  อินทร์จันทร์) 
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