รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมเทศบาลตำบลกงรถ
********************
ผูเขาประชุม
๑. นายนาวิน แมนศรนรา
๒. นายเสริง จินดาพันธ
๓. นางสาวชยุดาพร พาเรือง
๔. นางมณี ศรีประสิทธิ์
๕. นายวิมล กลาวาจา
๖. นายสมจิตร พะภาตะนันท
๗. นายสมนึก นิจพลกรัง
๘. นายแสวง ชูไทย
๙. นายหนูแดง ยั่งยืน
๑๐. นายหนูนา มูลยาพอ
๑๑. นายอาทิตย พิเศษ
๑๒. นายอำนวย โคตรชมภู

ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ

ผูไมมาประชุม ไมมี
ผูเขารวมประชุม
๑. นางวงเดือน ศิรวิ งศ
๒. นายสรพงศ คำชำนิ
๓. นายวิรตั น ทวยมีฤทธิ์
๔. นางกณิศา จันทรงาม
๕. นางสาวสมสวน แขพิมาย
๖. นายสันติสุข หมั่นอุตสาห
๗. นายประสิทธิ์ ทศดร
๘. นางสาวสุมนตรา ลับโกษา

นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ
รองนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ
รองนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ
รองปลัดเทศบาลตำบลกงรถ
ผูอำนวยการกองคลัง
ผูอำนวยการกองการศึกษา
ผูอำนวยการกองชาง
นักบริหารงานการเกษตร

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นายอำนวย โคตรชมภู เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ ไดเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
เขาหองประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ มาประชุม ๑๒ คน และผูเขารวมประชุม ๘ คน โดยมีนายนาวิน
แมนศรนรา ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ ทำหนาที่เปนประธานในที่ประชุมและกลาวเปดประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้
/ระเบียบวาระ...

๒

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ตามที่เทศบาลตำบลกงรถ ไดดำเนินการประชุมประชาคม เพิ่มเติม/
เปลี่ย นแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ แผนพั ฒ นาท องถิ่ น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
หนวยงานรับผิดชอบนโยบายและแผน ไดแจงการดำเนินการเสร็จสิ้น
ตามขั้นตอนแลว และนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ไดลงนามประกาศใช
เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงไดแจงใหสภาเทศบาลตำบลกงรถ ทราบ

ที่ประชุมสภาฯ

รับทราบ
๑.๒ เรื่องขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชนในพื้นที่
เขารวมซอมแซมถนนลาดยาง

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

ตามที่ กองชาง เทศบาลตำบลกงรถ ไดสำรวจถนนภายในพื้นที่ ปรากฏวา
ถนนลาดยางสายจากบานกงรถ หมูที่ ๑ ถึงบานหนองบัวรอง หมูที่ ๔
ซึ่งใชในการสัญจรไป - มา ระหวางหมูบาน เกิดความชำรุดเปนหลุมลึก ทำให
เกิดความไมสะดวกในการสัญจรไป -มา เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลกงรถ จึงไดอนุมัติจัดซื้อวัสดุกอสราง
(ยางมะตอย) สำหรับซอมแซมถนนดังกลาวแลว แตทั้งยังขาดแรงงาน
ในการซ อ มแซม จึ ง ขอความอนุ เคราะห จ ากท า นประชาสั ม พั น ธ เชิ ญ ชวน
ประชาชนในพื้นที่ ชวยกันซอมแซมถนนสายดังกลาว ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม
๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. เปนตนไป

ที่ประชุมสภาฯ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณา
๓.๑ ญัตติ การพิจารณาใชจายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
๓.๑.๑ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบานกงรถ
(วัดบานกงรถ) ถึง บานซาเลือด(ถนนลาดยาง) กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว
๑,๐๙๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วงเงินงบประมาณ ๔,๒๕๙,๑๐๐.๐๐ บาท

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

ด ว ยสภาเทศบาลตำบลกงรถ ได รั บ ญั ต ติ ข ออนุ มั ติ ใ ช จ า ยเงิ น สะสมของ
เทศบาลตำบลกงรถ จากฝายบริหารเทศบาลตำบลกงรถ ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบานกงรถ
(วัดบานกงรถ) ถึง บานซาเลือด(ถนนลาดยาง) ขอเชิญ นายกเทศมนตรีตำบล
กงรถ รายงานตอสภา
/นางวงเดือน...

๓

นางวงเดือน ศิริวงศ
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ

เรียน ทานประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถและผูทรงเกียรติทุกทาน
ขาพเจาขออนุมตั ิใชจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบานกงรถ (วัดบานกงรถ)
ถึง บานซาเลือด(ถนนลาดยาง) กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๙๙ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร วงเงินงบประมาณ ๔,๒๕๙,๑๐๐.๐๐ บาท ดังนี้

หลักการ
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให เทศบาลมีอ ำนาจและหน า ที่ ในการจั ด ระบบบริ ก ารสาธารณะเพื่ อ ประโยชน ข อง
ประชาชนในทองถิ่นของตนเอง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) อำนาจ
หนาที่เทศบาล มาตรา ๕๐ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลมีหนาที่ตองทำในเขตเทศบาล (๒) ใหมีและบำรุงทาง
บกและทางน้ำ การปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๘๙ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับการอนุมัติจากสภาทองถิ่น
เหตุผล
ตามที่ กองชาง เทศบาลตำบลกงรถ ไดสำรวจถนนภายในเทศบาลตำบลกงรถ พบวาถนนสายจาก
บานกงรถ (วัดบานกงรถ) ถึง บานซาเลือด (ถนนลาดยาง)หมูที่ ๓ ซึ่งใชในการสัญจรไป-มาระหวางหมูบานเกิดการ
ชำรุดเป นหลุมลึก ทำใหเกิ ดความไมสะดวกในการสัญ จรไป-มา ตองเสียงบประมาณในการซอมแซมทุ กป และ
จำเปนตองปรับปรุงใหเปนถนนที่มีความมั่นคง ถาวร เพื่อบรรเทาความเดือนรอนของประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่
ใกลเคียง จึงขออนุมัติเสนอโครงการเขาสภาเทศบาลตำบลกงรถ เพื่อพิจารณาใชจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก อ สร า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก สายจากบ า นกงรถ(วั ด บ า นกงรถ)ถึ ง บ า นซ า เลื อ ด
(ถนนลาดยาง) หมูที่ ๓ งบประมาณตั้งไว ๔,๒๕๙,๑๐๐ บาท เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาด
กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๙๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ ๐.๕๐ เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ๖,๕๙๔ ตารางเมตร พรอมวางทอ ๒ จุด ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๖
ทอน ปายโครงการ ๑ ปาย จุดเริ่มตนโครงการ นานายโหร จุดสิ้นสุดโครงการ ถนนลาดยาง(รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ ท.กร. ๑/๒๕๖๔) (กองช าง) ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ หนาที่ ๑๘ ขอ ๑
ระเบียบ/ขอกฎหมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๘๙
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น ภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้
๑. ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเกี่ยวกับดาน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่จัดทำ
เพื่อบำบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามที่
กฎหมายกำหนด
/๒. ไดสงเงิน...

๔

๒. ได สงเงิน สมทบกองทุ น ส งเสริม กิ จ การขององค กรปกครองส ว นท องถิ่ น แต ละประเภทตาม
ระเบียบแลว
๓. เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดำเนินการกอหนี้ผูกพัน
และเบิกจายใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดใหการใช
จายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป
ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองปกครองสวนทองถิ่นมีย อดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ ายคาใช จาย
ประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยการใชจายเงินสะสมใหคำนึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพใน
ระยะยาว
ขอไดโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถเพื่อพิจารณาตอไป
นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะซักถามหรือไม

ที่ประชุมสภาฯ

- ไมมี

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- เพื่อใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ ขอมติที่ประชุม
สภาเทศบาลตำบลกงรถ เรื่อง การพิจารณาใชจายเงิน สะสม ครั้งที่ ๑ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก สายจาก
บานกงรถ (วัดบานกงรถ) ถึง บ านซาเลือด (ถนนลาดยาง) กวาง ๖.๐๐ เมตร
ยาว ๑,๐๙๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วงเงินงบประมาณ ๔,๒๕๙,๑๐๐.๐๐ บาท
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม ขอไดโปรดยกมือ (๑๑ เสียง)
- งดออกเสียง ๑ เสียง

มติที่ประชุม

- มี ม ติ เ ป น เอกฉั น ท ๑๑ เสี ย ง ให ใ ช จ า ยเงิ น สะสม ครั้ ง ที่ ๑ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาก
บานกงรถ (วัดบานกงรถ) ถึง บานซาเลือด (ถนนลาดยาง) วงเงินงบประมาณ
๔,๒๕๙,๑๐๐.๐๐ บาท
- งดออกเสียง ๑ เสียง
๓.๑.๒ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากศาลา
ประชาคม หมู ๒ ถึง บานหนองนา กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร วงเงินงบประมาณ ๕๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

ดวยสภาเทศบาลตำบลกงรถ ไดรับญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมของ
เทศบาลตำบลกงรถ จากฝายบริหารเทศบาลตำบลกงรถ ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากศาลาประชาคม
หมู ๒ ถึง บานหนองนา ขอเชิญ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ รายงานตอสภา

/นางวงเดือน...

๕

นางวงเดือน ศิริวงศ
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ

เรียน ทานประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถและผูทรงเกียรติทุกทาน
ขาพเจาขออนุมตั ิใชจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากศาลาประชาคม หมู ๒ ถึงบานหนองนา
กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วงเงินงบประมาณ
๕๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท ดังนี้
หลักการ

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให เทศบาลมีอ ำนาจและหน า ที่ ในการจั ด ระบบบริ ก ารสาธารณะเพื่ อ ประโยชน ข อง
ประชาชนในทองถิ่นของตนเอง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) อำนาจ
หนาที่เทศบาล มาตรา ๕๐ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลมีหนาที่ตองทำในเขตเทศบาล (๒) ใหมีและบำรุงทาง
บกและทางน้ำ การปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๘๙ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับการอนุมัติจากสภาทองถิ่น
เหตุผล
ตามที่ กองชาง เทศบาลตำบลกงรถ ไดสำรวจถนนภายในเทศบาลตำบลกงรถ พบวาถนนสายจาก
ศาลาประชาคม หมู ๒ ถึง บานหนองนา ซึ่งใชในการสัญจรไป-มาระหวางหมูบานเกิดการชำรุดเปนหลุมลึก ทำให
เกิดความไมสะดวกในการสัญจรไป-มา ตองเสียงบประมาณในการซอมแซมทุกป และจำเปนตองปรับปรุงให เปน
ถนนที่มีความมั่นคง ถาวร เพื่อบรรเทาความเดือนรอนของประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกลเคียง จึงขออนุมัติเสนอ
โครงการเขาสภาเทศบาลตำบลกงรถ เพื่อพิจารณาใชจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากศาลาประชาคม หมู ๒ ถึง บานหนองนา งบประมาณตั้งไว ๕๑๐,๕๐๐
บาท เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทาง
หิน คลุก กวางเฉลี่ย ขางละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ค อนกรีตไมนอยกวา ๗๙๘ ตารางเมตร ปา ยโครงการ ๑ ป าย
จุดเริ่มตนโครงการ จากนานายชาย เต็มสม จุดสิ้นสุดโครงการ สระประปาบานหัว ทำนบ(รายละเอี ยดตามแบบ
มาตรฐานองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ ท.กร. ๓/๒๕๖๔) (กองชางปรากฏอยู ใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ หนาที่ ๑๙ ขอ ๒
ระเบียบ/ขอกฎหมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๘๙
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น ภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้
/๑. ใหกระทำ...

๖

๑. ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเกี่ยวกับดาน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่จัดทำ
เพื่อบำบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามที่
กฎหมายกำหนด
๒. ได สงเงิน สมทบกองทุ น ส งเสริม กิ จ การขององคก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น แต ละประเภทตาม
ระเบียบแลว
๓. เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดำเนินการกอหนี้ผูกพัน
และเบิกจายใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดใหการใช
จายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป
ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองปกครองสวนทองถิ่นมีย อดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ ายคาใช จาย
ประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยการใชจายเงินสะสมใหคำนึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพใน
ระยะยาว
ขอไดโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถเพื่อพิจารณาตอไป
นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะซักถามหรือไม

ที่ประชุมสภาฯ

- ไมมี

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- เพื่อใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ ขอมติที่ประชุม
สภาเทศบาลตำบลกงรถ เรื่อง การพิจารณาใชจายเงิน สะสม ครั้งที่ ๑ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก สายจาก
ศาลาประชาคม หมู ๒ ถึง บานหนองนา กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร วงเงินงบประมาณ ๕๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม ขอไดโปรดยกมือ (๑๑ เสียง)
- งดออกเสียง ๑ เสียง

มติที่ประชุม

- มี ม ติ เ ป น เอกฉั น ท ๑๑ เสี ย ง ให ใ ช จ า ยเงิ น สะสม ครั้ ง ที่ ๑ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาก
ศาลาประชาคม หมู ๒ ถึงบานหนองนา วงเงินงบประมาณ ๕๑๐,๕๐๐.๐๐
บาท
- งดออกเสียง ๑ เสียง
๓.๑.๓ โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายจากบาน
นายเสถียร หมู ๓ ถึง สวนนายทั่ว(ทางขึ้นสะพาน) กวาง ๓.๐๐ เมตร
ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร วงเงินงบประมาณ ๒๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

ดวยสภาเทศบาลตำบลกงรถ ไดรับญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมของ
เทศบาลตำบลกงรถ จากฝายบริหารเทศบาลตำบลกงรถ ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายจากบานนายเสถียร
หมู ๓ ถึง สวนนายทั่ว(ทางขึ้นสะพาน) ขอเชิญ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ
รายงานตอสภา
/นางวงเดือน...

๗

นางวงเดือน ศิริวงศ
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ

เรียน ทานประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถและผูทรงเกียรติทุกทาน
ขาพเจาขออนุมตั ิใชจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการ
ปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายจากบานนายเสถียร หมู ๓ ถึง สวนนายทั่ว
(ทางขึ้นสะพาน) กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร วงเงิน
งบประมาณ ๒๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท ดังนี้
หลักการ

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให เทศบาลมีอ ำนาจและหน า ที่ ในการจั ด ระบบบริ ก ารสาธารณะเพื่ อ ประโยชน ข อง
ประชาชนในทองถิ่นของตนเอง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) อำนาจ
หนาที่เทศบาล มาตรา ๕๐ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลมีหนาที่ตองทำในเขตเทศบาล (๒) ใหมีและบำรุงทาง
บกและทางน้ำ การปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๘๙ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับการอนุมัติจากสภาทองถิ่น
เหตุผล
ตามที่ กองชาง เทศบาลตำบลกงรถ ไดสำรวจถนนภายในเทศบาลตำบลกงรถ พบวาถนน สาย
จากบานนายเสถียร หมูที่ ๓ ถึงนานายทั่ว (ทางขึ้นสะพาน) ซึ่งใชในการสัญจรไป-มาระหวางหมูบานเกิดการชำรุด
เปนหลุมลึก ทำใหเกิดความไมสะดวกในการสัญจรไป-มา ตองเสียงบประมาณในการซอมแซมทุกป และจำเปนตอง
ปรับปรุงใหเปนถนนที่มีความมั่นคง ถาวร เพื่อบรรเทาความเดือนรอนของประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกลเคียง จึง
ขออนุ มัติ เสนอโครงการเขาสภาเทศบาลตำบลกงรถ เพื่อพิจ ารณาใชจ ายเงิน สะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหิน คลุก สายจากบ านนายเสถียร หมูที่ ๓ ถึงนานายทั่ว (ทางขึ้นสะพาน)
งบประมาณตั้งไว ๒๖๕,๐๐๐ บาท เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา ๒๔๘.๐๐ ลบ.ม. ปายโครงการ ๑ ปาย พรอมวางทอ ๓ จุด
ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๔ ทอน จุดเริ่มตนโครงการ จากบานนางประนอม จุดสิ้นสุดโครงการ
ถนนลาดยาง (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ ท.กร. ๔/
๒๕๖๔ (กองชาง) ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ หนาที่
๒๐ ขอ ๓
ระเบียบ/ขอกฎหมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๘๙
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น ภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้
๑. ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเกี่ยวกับดาน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่จัดทำ
เพื่อบำบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามที่
กฎหมายกำหนด
๒. ได สงเงิน สมทบกองทุ น ส งเสริม กิ จ การขององคก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น แต ละประเภทตาม
ระเบียบแลว
/๓. เมื่อไดรับ...

๘

๓. เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดำเนินการกอหนี้ผูกพัน
และเบิกจายใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดใหการใช
จายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป
ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองปกครองสวนทองถิ่นมีย อดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ ายคาใช จาย
ประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยการใชจายเงินสะสมใหคำนึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพใน
ระยะยาว
ขอไดโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถเพื่อพิจารณาตอไป
นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะซักถามหรือไม

ที่ประชุมสภาฯ

- ไมมี

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- เพื่อใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ ขอมติที่ประชุม
สภาเทศบาลตำบลกงรถ เรื่อง การพิจารณาใชจายเงิน สะสม ครั้งที่ ๑ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายจากบาน
นายเสถียร หมู ๓ ถึง สวนนายทั่ว(ทางขึ้นสะพาน) กวาง ๓.๐๐ เมตร
ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร วงเงินงบประมาณ ๒๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม ขอไดโปรดยกมือ (๑๑ เสียง)
- งดออกเสียง ๑ เสียง

มติที่ประชุม

มี ม ติ เ ป น เอกฉั น ท ๑๑ เสี ย ง ให ใ ช จ า ยเงิ น สะสม ครั้ ง ที่ ๑ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายจาก
บานนายเสถียร หมู ๓ ถึง สวนนายทั่ว(ทางขึ้นสะพาน) วงเงินงบประมาณ
๒๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท
- งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯเทศบาล

- มีทานใดมีเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม ขอเชิญครับ

นายเสริง จินดาพันธ
รองประธานสภาฯ

เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาลทุกทาน กระผม นายเสริง จินดาพันธ รองประธานสภาฯขอใหพิจารณา
นำโครงการขอใช ที่ ดิ น ในที่ ดิ น ของทางราชการ ของวัด บ า นโคกแค นำเข า
พิจารณาในการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งตอไปในเดือนสิงหาคม

นางสาวชยุดาพร พาเรือง
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร และสมาชิก
สภาเทศบาลทุกทาน ดิฉัน นางสาวชยุดาพร พาเรือง สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขอให
พิ จ ารณานำโครงการขอใช ที่ดิน ในที่ดิ น ของทางราชการ ของวั ด บ า นโคกแค
นำเขาพิจารณาในการประชุมสภา ซึ่งพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ปาสงวนอยูในความ
รับผิดชอบของกรมปาไม จะตองดำเนินการขออนุญาตใชพื้นที่ ซึ่งสภาฯจะตอง
รับรองวา เมื่อสรางวัดแลวจะไมกระทบหรือทำลายสิ่งแวดลอมหรือชุมชน
/ซึ่งการ...

๙

ซึ่ ง การขออนุ ญ าตเพื่ อ สร า งวั ด ตามกฎหมายว า ด ว ยคณะสงฆ ต อ งยื่ น ผ า น
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ โดยผูอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติเปนผูลงนามในคำขออนุญาต
นายแสวง ชูไทย
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาลทุกทาน กระผม นายแสวง ชูไทย สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอสอบถาม
คณะผูบริหารผานประธานสภาฯ ดังนี้
๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานซาเลือด - บานโนนขี้ตุน
ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ขอสอบถามความคืบหนาของ
การดำเนินการ
๒. ขอใหติดตามโครงการกอสรางฝายน้ำลน จำนวน ๕ โครงการ ที่ตกไป

นายเสริง จินดาพันธ
รองประธานสภาฯ

เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาลทุกทาน กระผม นายเสริง จินดาพันธ รองประธานสภาฯ สอบถาม
คณะผูบริหาร ขอความชัดเจนในการอยูเวรยาม สถานที่กักตัวผูปวยติดเชื้อ
โควิด - ๑๙ เพราะในคำสั่งระบุ เพียงสมาชิกสภาเลยไมทราบวาเปนใคร อยางไร

นางวงเดือน ศิริวงศ
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ

เรียน ทานประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถและผูทรงเกียรติทุกทาน
ดิฉัน นางวงเดือน ศิรวิ งศ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ขอตอบคำถามที่สมาชิก
สภาฯสงสัย ดังนี้
๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานซาเลือด - บาน
โนนขี้ตุน ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ไดประสานกับสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดฯแลวจะดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. โครงการกอสรางฝายน้ำลน ขอมอบใหผูอำนวยการกองชาง
ตอบขอสงสัย
๓. การอยูเวรยาม สถานที่กักตัวผูปวยติดเชื้อโควิด – ๑๙ ประกอบดวย
อสม. อปพร. สมาชิกสภาฯ กำนัน ผูใหญบาน ซึ่ง ในสวนของ อสม. โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพเปนผูออกคำสั่ง อปพร.เทศบาล เปนผูออกคำสั่ง สวนสมาชิก
สภาฯ กำนัน ผูใหญบาน ขอความสมัครใจ โดยจะไดรับเบี้ยเลี้ยง ๒๔๐ บาท/วัน
สำหรับสถานการผูปวยติดเชื้อโควิด – ๑๙ ของตำบลกงรถ มีทั้งหมด
๕ ราย ดังนี้
- ศูนยพักคอย องคการบริหารสวนตำบลหวยแคน จำนวน ๒ ราย
- ศูนยพักคอย เทศบาลตำบลหวยแถลง จำนวน ๑ ราย
- โรงพยาบาลหวยแถลง จำนวน ๒ ราย

นายประสิทธิ์ ทศดร
ผูอำนวยการกองชาง

เรียน ทานประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถและผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผม นายประสิทธิ์ ทศดร ผูอำนวยการกองชาง ขอตอบคำถามที่สมาชิกสภาฯ
ดังนี้

/๑. โครงการ…

๑๐

๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานซาเลือด – บาน
โนนขี้ตุน ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา อยูในระหวางดำเนินการ
ประกาศหาผูรับจาง
๒. โครงการกอสรางฝายน้ำลน จำนวน ๕ โครงการ เปนโครงการตาม
นโยบายของรัฐบาลซึ่งงบประมาณไดตกไปแลว ทั้งนี้หากมีนโยบายเขามา
กองชางจะดำเนินการเสนอโครงการเขาไปเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯเทศบาล

- มีทานใดมีเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม ถาไมมีผมขอขอบคุณทุกทาน
ที่เขารวมประชุมในวันนี้ ขอปดการประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น
ลงชื่อ

สุมนตรา ลับโกษา
บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวสุมนตรา ลับโกษา)
ตำแหนง นักบริหารงานการเกษตร

ลงชื่อ อำนวย โคตรชมภู
ตรวจรายงานการประชุม
(นายอำนวย โคตรชมภู)
ตำแหนง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ
ลงชื่อ

วิมล กลาวาจา
(นายวิมล กลาวาจา)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

แสวง ชูไทย
(นายแสวง ชูไทย)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ชยุดาพร พาเรือง
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวชยุดาพร พาเรือง)

สภาเทศบาลตำบลกงรถไดมีมติรับรองรายงานประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ลงชื่อ

นาวิน แมนศรนรา
(นายนาวิน แมนศรนรา)
ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ

