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บันทึกรายงานการประชมุสภาเทศบาลต าบลหนองตาคง 
สมัยสามัญ สมัยที ่4 ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2565 

วันพฤหัสบดีที่ 1  ธันวาคม 2565  เวลา 10.00 น. 
ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองตาคง 

............................. 
ผู้มาประชุม 

1. นายเหยียน      นนทรัตน ์ ประธานสภาเทศบาล 
2. นายชะไว        ค าด ี  รองประธานสภาเทศบาล 

3.  นางขวัญชนก  นามว ี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑ 
4.  นางวิภา         ภพูันนา สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑ 
5.  นายสมบูรณ์    มีผวิ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑ 
6.  นายปัญญา     แป้นแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑ 
7.  นางสาวส ารวย กลิ่นเผ่น สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑ 

          8.  นายสุทิน        ยันตโกเศศ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 

          9. นายเกียรติ์       สุขเอม สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 

          10. นายกฤตธน    บุญนาถวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 

          11. นายเที่ยง       อาจมุณ ี สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
 12. นายอนุสรณ์   จันทากูล       เลขานุการสภาฯ      
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายบุญเลี้ยง    นนทรัตน์        นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง 
 2. นายปรัชญา     พรหมฉิน รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง 
 3. นายสมศักดิ์     ไสตะภาพ รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง 
 4. นายวจิาร        ลว้นดี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี
 5. พันจา่ตรีวิสวัส  เอิบสภาพ ปลัดเทศบาล 
 6. นายบุญไว   คลองคต ที่ปรึกษาพิเศษ 
 7. นางสุกัญญา    ระวีวฒัน์ ผู้อ านวยการกองการศกึษา 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางวัชรี         แยกวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑ 
 
 
 
 
 
 



- 2 - 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 

นายเหยียน  นนทรัตน ์
ประธานสภาฯ                                

    เมื่อได้เวลาแล้ว ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองตาคง ได้ตรวจลายมือ
ชื่อผู้มาประชุม พบว่าครบองค์ประชุมแล้ว วันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่  1 ประจ าปี 2565 เมื่อที่ประชุม
พร้อมแล้วขอเรียนเชิญ นายสมบูรณ์  มีผิว สมาชิกสภาเทศบาลฯ จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย  
    ผมประธานสภาขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองตาคง สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 ตามระเบียบวาระการประชุม
ต่อไป 

ระเบียบวาระที่  ๑    เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายเหยียน  นนทรัตน ์

ประธานสภาฯ                                
    1.1 ด้วย นางภาวนา  สายทอง เลขานุการสภาฯ ได้เกษียณอายุ
ราชการ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖5 ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้พ้น
สภาพการเป็นพนักงานเทศบาล การประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาฯ 
ชี้แจงระเบียบ/กฎหมาย 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 ข้อ 19 วรรคท้าย 
ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่
อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภา
ท้องถิ่นเลือก เฉพาะในการประชุมคราวนั้นโดยให้น าความในข้อ ๑๓ และ
ข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้
กระท าด้วยวิธีการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
    ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาท้องถิ่น ชั่วคราวด้วยครับ 

นายปัญญา แป้นแก้ว 

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑ 
    ผมนายปัญญา แป้นแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑ ขอเสนอ นาย
อนุสรณ์  จันทากูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาชัว่คราว ครับ 

นายเหยียน  นนทรัตน์ 
ประธานสภาฯ                               

    มีผู้รับรอง 2 คน 1. นายสุทิน ยันตโกเศศ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
และ 2. นายเที่ยง อาจมุณี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นผู้รับรอง  

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายอนุสรณ์ จันทากูล นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนช านาญการ เป็นเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 
(เห็นชอบ 9 เสียง , ไม่เห็นชอบ - เสียง , งดออกเสียง 2 เสียง) 
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นายเหยียน  นนทรัตน์ 
ประธานสภาฯ                               

   1.2 ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 

นายอนุสรณ์  จันทากูล 
เลขานุการสภาฯ ชัว่คราว 

   เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงข้อกฎหมาย กระทรวงมหาดไทยได้ออก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2565  

ที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

นายเหยียน  นนทรัตน์ 
ประธานสภาฯ 

    ตามที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองตาคง สมัยสามัญ สมัยที่ 
3 ครั้งที่ 2 ประจ าป ี2565  เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองตาคงนั้น คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองตาคงได้ด าเนินการตรวจสอบรายงานการ
ประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ไม่มีการแก้ไข จึง
ขอเสนอให้สภาเทศบาลฯ พิจารณารับรองรายงานการ ประชุมและขอให้
ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมว่ามีข้อความใดไม่ถูกต้อง ต้องแก้ไข
หรือเพิ่มเติมข้อความในรายงานการประชุมหรือไม่ ขอเชิญครับ หากไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไข ขอมติที่ประชุมด้วยครับ    
 

มตทิี่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3            
ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 1 ธันวาคม 2565 
(เห็นชอบ 9 เสียง , ไม่เห็นชอบ - เสียง , งดออกเสียง 2 เสียง) 

ระเบียบวาระที่ 3   
 

เรื่องกระทู้ถาม 
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องที่เสนอใหม่ 

นายเหยียน  นนทรัตน์ 
ประธานสภาฯ                               

    5.1 เรื่อง การพิจารณาให้เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองตาคง
พ้นจากต าแหน่ง  ด้วย นางภาวนา สายทอง เลขานุการสภาฯ ได้
เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖5 ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานเทศบาล การประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราวชี้แจงระเบียบ/
กฎหมาย  
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นายอนุสรณ์  จันทากูล 
เลขานุการสภาฯ 

ชี้แจงระเบียบ/กฎหมาย  
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 ข้อ 18/1 
เลขานุการสภาท้องถิ่นพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
(๓) ครบอายุของสภาท้องถ่ิน 
(๔) มีการยุบสภาท้องถิ่น 
(๕) สภาท้องถิ่นมีมติให้พน้จากต าแหน่ง 

นายเหยียน  นนทรัตน์ 
ประธานสภาฯ                               

    เนื่องจาก นางภาวนา  สายทอง เลขานุการสภาฯ ได้เกษียณอายุ
ราชการ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖5 ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานเทศบาล สภาท้องถิ่นมีมติให้นางภาวนา  
สายทอง พ้นจากต าแหน่งการเป็นเลขานุการสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
จะสอบถามหรือไม่ครับ หากไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ หากเห็นชอบ
ขอให้ยกมือ 

มตทิี่ประชุม - ที่ประชุมมีมติให ้นางภาวนา  สายทอง พ้นจากต าแหน่งการเป็นเลขานุการ
สภาฯ (เห็นชอบ 9 เสียง , ไม่เห็นชอบ - เสียง , งดออกเสียง 2 เสียง) 

นายเหยียน  นนทรัตน์ 
ประธานสภาฯ                               

    5.2 เรื่อง การพิจารณาเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองตาคง  
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราวชี้แจงระเบียบ/กฎหมาย 

 นายอนุสรณ ์ จันทากูล 
เลขานุการสภาฯ 

ชี้แจงระเบียบ/กฎหมาย 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565  
   ข้อ 11 เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการ สภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่น
น าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ  
   ข้อ 13 วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้
เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง 
   ข้อ ๘ วิธีเลือกประธนสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
เสนอชื่อสมาชิกส.ภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
ไม่น้อยกว่าสองคน เว้นแต่สภาท้องถิ่นใดมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่าที่มีอยู่
น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิกส.ภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน โดยให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน 
และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนหนึ่ง โดยวิธี
เขียนหมายเลขประจ าตัวของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่
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ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้
ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันให้
ผู้ที่ถูกเสนอชื่อได้รับหมายเลขประจ าตัวเพื่อใช้ในการลงคะแนนเลือกด้วย
วิธีจับสลาก โดยให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อตกลงกันว่าจะให้คนใดเป็นคนจับสลาก
ก่อนหลัง แล้วให้จัดท าบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันมีจ านวน
เท่ากับจ านวนผู้ที่ถูกเสนอชื่อ โดยเขียนหมายเลขประจ าตัวตามล าดับให้
ครบตามจ านวนผู้ที่ถูกเสนอชื่อหากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับ
สลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลังให้ประธานที่ประชุมประกาศ
หมายเลขประจ าตัวของผู้ที่ถูกเสนอชื่อตามล าดับหมายเลขให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นลงคะแนนเลือกผู้ที่ถูกเสนอชื่อ โดยวิธีเขียนหมายเลขประจ าตัวผู้ที่
ถูกเสนอชื่อลงในบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกัน ใส่ซอง แล้วน า
ซองใส่ลงในหีบที่จัดไว้ด้วยตนเองต่อหน้าประธานที่ประชุมวิธีการเสนอชื่อ
และการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจ
นับคะแนนวิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อน ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง 
หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลาก
ก่อนหลัง แล้วให้จัดท าบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตาม
จ านวนเท่ากับจ านวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า 
"ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น" เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียน
ข้อความว่า "ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถ่ิน"   

นายเหยียน  นนทรัตน์ 
ประธานสภาฯ                               

   ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาท้องถิ่น ด้วยครับ 

นายปัญญา แป้นแก้ว 

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑ 
   ผมนายปัญญา แป้นแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑ ขอเสนอ                
นายอนุสรณ์  จันทากูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการสภา ครับ 

นายเหยียน  นนทรัตน์ 
ประธานสภาฯ                               

    มีผู้รับรอง 2 คน 1. นายสุทิน ยันตโกเศศ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
และ 2. นายเที่ยง อาจมุณี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นผู้รับรอง 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายอนุสรณ์ จันทากูล นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนช านาญการ เป็นเลขานุการสภาฯ  
(เห็นชอบ 9 เสียง , ไม่เห็นชอบ - เสียง , งดออกเสียง 2 เสียง) 
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นายเหยียน  นนทรัตน ์
ประธานสภาฯ                            

    5.3 ญัตติเรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕65 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ/กฎหมาย 

นายอนุสรณ์  จันทากูล 
เลขานุการสภาฯ 

ชี้แจงระเบียบ/กฎหมาย 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  
๒๕๖1 ข้อ ๓๐(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

นายเหยียน  นนทรัตน ์
ประธานสภา 

   ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง เสนอญัตติครับ 

นายบุญเลี้ยง  นนทรัตน ์
นายกเทศมนตรีฯ 
 

   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองตาคง ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 แทนนายกเทศมนตรี
ต าบลหนองตาคงซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาข้อ ๓๐ (๕)ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่ ง
รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้จัดท าเป็นรูปเล่มให้ที่
ประชุมได้รับทราบ โดยสรุป ดังนี้ 

 

การใชจ้า่ยงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
จ านวน 

โครงการตาม 
เทศบัญญัติ 

จ านวน 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้

จ านวน 
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

ที่ผูกพันและเบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 5,000 - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาต้านโครงสร้างพื้นฐาน 10 3,937,000 10 3,391,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 26 16,981,000 5 13,625,471.60 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา 15 9,048,000 13 9,031,940.50 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 4 180,000 1 2,160.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 4 370,000 - - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหาร 5 440,000 - - 

รวมทั้งสิ้น 65 34,825,000 29 26,050,572.10 
 

แหล่งงบประมาณ จ านวนโครงการ ตั้งไว้ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) 

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม 12 5,254,000 3,669,000 
โครงการจากทุนส ารองเงินสะสม - - - 
รวม - 5,254,000 3,669,000 

 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕65 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖4 - เดอืน กันยายน ๒๕๖5 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
อยู่ในระหว่าง 

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการ 

ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - - - 2 1.52 - - 2 1.52 

๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 18 13.64 4 3.03 13 9.85 - - 59 44.70 
๓. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

5 3.79 - - 36 27.27 - - 41 31.06 

๔. การพัฒนาด้านการศึกษา 13 9.85 - - 25 18.94 - - 12 9.09 
๕. การพัฒนาต้านสิ่งแวดล้อม 1 0.76 - - 3 2.27 - - 4 3.03 
๖. การพัฒนาต้านการท่องเที่ยว - - - - 2 1.52 - - 2 1.52 
๗. การพัฒนาด้านการบริหาร - - - - 12 9.09 - - 12 8.09 
รวม 37 28.03 4 3.03 93 70.45 - - 132 100 

สรุป 
โครงการที่ไดด้ าเนินการ     จ านวน  41  โครงการ 
โครงการที่มีในแผนพัฒนา ปี ๒๕๖5   จ านวน  97 โครงการ 
โครงการในแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 และฉบับที่ 7  จ านวน  35 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 41 X ๑00  =  ๓1.06 

    132 

ที่ประชุม - รับทราบ 

นายเหยียน  นนทรัตน ์
ประธานสภา 

    5.4  ญัตติเรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีต าบล
หนองตาคง ประจ าปี ๒๕๖5 เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ/กฎหมาย 

นายอนุสรณ์  จันทากูล 
เลขานุการสภาฯ 

ชี้แจงระเบียบ/กฎหมาย 
   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.
๒๕๖2 มาตรา ๔๘ ทศ ของวรรค ๕ และ 6 บัญญัติให้นายกเทศมนตรี 
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 จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลเป็นประจ าทุกปี ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย 

นายเหยียน  นนทรัตน ์
ประธานสภา 

    ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง เสนอญัตติครับ 

นายบุญเลี้ยง  นนทรัตน ์
นายกเทศมนตรีฯ 

    เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองตาคง ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๖ บัญญัติ
ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี และค าแถลงนโยบายของ
นายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วยนั้น 
     ตามที่กระผม นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง 
ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลต าบลหนองตาคง ต่อสภา
เทศบาลต าบลหนองตาคง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งได้ก าหนด
นโยบายการบริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนาของนโยบาย 
รวม ๙ ด้านประกอบด้วย นโยบายด้านการบริหารทั่วไป , นโยบายด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว, นโยบายด้านสังคม, นโยบายด้านการเมือง, 
นโยบายด้านการศึกษา ,นโยบายด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , 
นโยบายด้านสาธารณสุข,นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน, นโยบายด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยได้แปลงไปสู่การ
ปฏิบัติด้วยการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาและสร้างความ
เจริญให้กับท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่น
และครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้ 

การใชจ้า่ยงบประมาณจ าแนกตามยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
จ านวน 

โครงการตาม 
เทศบัญญัติ 

จ านวน 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้

จ านวน 
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

ที่ผูกพันและเบิกจ่าย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 5,000 - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาต้านโครงสร้างพื้นฐาน 10 3,937,000 10 3,391,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 26 16,981,000 5 13,625,471.60 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา 15 9,048,000 13 9,031,940.50 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 4 180,000 1 2,160.00 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 4 370,000 - - 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหาร 5 440,000 - - 

รวมทั้งสิ้น 65 34,825,000 29 26,050,572.10 
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แหล่งงบประมาณ จ านวนโครงการ ตั้งไว้ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) 

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม 12 5,254,000 3,669,000 

โครงการจากทุนส ารองเงินสะสม - - - 
รวม - 5,254,000 3,669,000 

 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕65 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖4 - เดอืน กันยายน ๒๕๖5 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
อยู่ในระหว่าง 

ด าเนนิการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการ 

ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - - - 2 1.52 - - 2 1.52 

๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 18 13.64 4 3.03 13 9.85 - - 59 44.70 
๓. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

5 3.79 - - 36 27.27 - - 41 31.06 

๔. การพัฒนาด้านการศึกษา 13 9.85 - - 25 18.94 - - 12 9.09 
๕. การพัฒนาต้านสิ่งแวดล้อม 1 0.76 - - 3 2.27 - - 4 3.03 
๖. การพัฒนาต้านการท่องเที่ยว - - - - 2 1.52 - - 2 1.52 
๗. การพัฒนาด้านการบริหาร - - - - 12 9.09 - - 12 8.09 
รวม 37 28.03 4 3.03 93 70.45 - - 132 100 

 

สรุป 
โครงการที่ไดด้ าเนินการ     จ านวน  41  โครงการ 
โครงการที่มีในแผนพัฒนา ปี ๒๕๖5  จ านวน  97  โครงการ 
โครงการในแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 และฉบับที่ 7  จ านวน  35 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 41 X ๑00  =  ๓1.06 

    132 
 

รายงานด้านงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 
(๑ ตุลาคม ๒๕๖4 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖5) 

รายรับทั้งสิ้น จ านวนเงิน   64,685,867.04บาท   แยกเป็น 

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง รับจริงเกินประมาณการ 

หมวดภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 10,000.00 25,066.00 15,066.00 
 ภาษีบ ารุงท้องท่ี 10,000.00 27,482.04 17,482.04 
 ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 1,400,000.00 1,747,714.51 347,714.51 
 ภาษีป้าย 200,000 444,974.00 244,974.00 

รวมหมวดภาษีอากร 1,620,000.00 2,245,236.55 625,236.55 
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หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง รับจริงเกินประมาณการ 

หมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
ใบอนุญาตการขายสุรา 

5,000.00 3,404.70 -1,595.30 

 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูล
ฝอย 

650,000.00 540,710.00 -109,290.00 

 ค่าธรรมเนียมในการออก
หนังสือรับรองแจ้งสถานที่
จ าหน่ายอาหารหรือสะสม
อาหาร 

20,000.00 0.00 -20,000.00 

 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน
ราษฎร 

7,000.00 150.00 -6,850.00 

 ค่ า ธ รรม เนี ยม เกี่ ย วกั บการ
ควบคุมอาคาร 

50,000.00 4,576.00 -45,424.00 

 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน
พาณิชย์ 

3,000.00 4,330.00 1,330.00 

 ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 10,000.00 2,210.00 -7,790.00 
 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมาย

จราจรทางบก 
20,000.00 7,650.00 -12,350.00 

 ค่าปรับการผิดสัญญา 200,000.00 0.00 -200,000.00 
 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า

ส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

80,000.00 0.00 -80,000.00 

 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร 

1,000.00  2,890.00  1,890.00  

 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 

2,000.00  1,080.00  -920.00  

 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 2,000.00  2,740.00  740.00   
รวมหมวดค่าธรรมเนียม คา่ปรับและใบอนุญาต 1,050,000.00  569,740.70   -480,259.30  

หมวดรายได้จาก
ทรัพยส์ิน 

ดอกเบี้ย 400,000.00 290,332.40 -109,667.60 

รวมหมวดรายได้จากทรพัยส์ิน 400,000.00 290,332.40 -109,667.60 
หมวดรายได้จาก 
สาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์ 

รายได้จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์ 

1,280,000.00 40,438.00 -1,239,562.00 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ 1,280,000.00 40,438.00 -1,239,562.00 
หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด 

เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 113,095.43 113,095.43 

 ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 70,000.00 32,200.00 -37,800.00 
 ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 1,000.00 30.00 -970.00 
 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 79,000.00 6,980.00 -72,020.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 150,000.00 152,305.43 2,305.43 
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หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง รับจริงเกินประมาณการ 

หมวดภาษีจัดสรร ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 1,100,000.00 1,086,778.11 -13,221.89 
 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.

ก าหนดแผน ฯ 
10,520,000.00 12,529,765.47 2,009,765.47 

 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. 
จัดสรรรายได้ 

4,400,000.00 4,945,494.27 545,494.27 

 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 285,000.00 263,546.17 -21,453.83 
 ภาษีสรรพสามิต 9,650,000.00 7,277,065.28 -2,372,934.72 
 ค่าภาคหลวงแร่ 150,000.00 100,669.14 -49,330.86 
 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 95,000.00 68,958.52 -26,041.48 
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ

และนิ ติ ก รรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

2,300,000.00 864,435.00 -1,363,288.04 

รวมหมวดภาษีจดัสรร 28,500,000.00 27,136,711.96 -1,363,288.04 
หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี
และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

34,000,000.00 34,251,102.00 251,102.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 34,000,000.00 34,251,102.00 251,102.00 
รวมทั้งหมด 67,000,000.00 64,685,867.04 -2,314,132.96 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  10,994,200.00    
  75,680,067.04  

 

รายจ่ายทั้งสิน้  จ านวนเงิน           55,998,641.84     บาท          แยกเป็น 

           เงนิรายจ่ายตามงบประมาณ 

- เงินงบกลาง 15,493,413.72 บาท 

- 
- 

เงินเดือนฝ่ายการเมือง 

เงินเดือนฝ่ายประจ า 

2,848,320.00 

12,542,185.00 

บาท 

บาท 

- ค่าตอบแทน 824,528.00 บาท 
- ค่าใช้สอย 5,719,393.62 บาท 

- ค่าวัสดุ 6,380,482.50 บาท 

- 
- 

ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าครุภัณฑ์ 
626,203.00  

3,175,987.00 
บาท 
บาท 

- ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3,111,000.00 บาท 

- 
-         

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ            10,994,200.00  บาท 

5,277,129.00 บาท 

     ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานที่ผ่านมา กระผมพร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองตาคง ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การด าเนินงานประสบ
ผลส าเร็จด้วยดีตลอดมาและจะมุ่งมั่นพัฒนาเทศบาลต าบลหนองตาคงให้มี
ศักยภาพน าไปสู่ชุมซนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป 
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ที่ประชุม - รับทราบ 

นายเหยียน  นนทรัตน ์
ประธานสภา 

    5.5 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ/กฎหมาย 

นายอนุสรณ์  จันทากูล 
เลขานุการสภาฯ 

ชี้แจงระเบียบ/กฎหมาย 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 ก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลดที่ท าให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

นายเหยียน  นนทรัตน ์
ประธานสภา 

   ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง เสนอญัตติครับ 

นายบุญเลี้ยง  นนทรัตน ์
นายกเทศมนตรีฯ 
 

   ข้าพเจ้า ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ.2566 จ านวน 8 รายการ จ านวนเงิน 3,741,000.-บาท 
ตั้งเป็นรายการใหม ่
ส านักปลัดเทศบาล 
- แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อ 
๑. รถประจ าต าแหน่ง (นายกเทศมนตรี) (เครื่องยนต์ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ ๒,๔๐0 ซีซี หรือ ก าลังเครื่องยนต์สูงสดุ
ไม่ต่ ากวา่ ๑๑๐ กิโลวตัต ์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ  แบบดับเบ้ิลแค๊บ จ านวน ๑ 
คัน คันละ ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 

โอนลด 
กองคลัง 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น รายการเงินเดือนพนักงานเทศบาล งบประมาณที่ตั้ งไว้  
๒ ,๔๒๗ ,๐๐๐ .-บาท คงเหลือ ๑ ,17๘ ,๔๕0.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้  
จ านวน ๓๐๐,๐๐0.-บาท คงเหลือหลังโอน ๘๗๘,๔๕๐.-บาท 

กองการศึกษา 
- แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น รายการเงินเดือนพนักงานเทศบาล งบประมาณที่ตั้งไว้ 
๘๐๕,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๗6๙,๒๓๐.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ จ านวน
๒๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือหลังโอน ๕๖๙,๒๓๐.-บาท 
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       ส านักปลัดเทศบาล 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือน ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
รายการเงินเดือนพนักงานเทศบาล งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓,๔๕๘,๐๐๐.- 
บาท คงเหลือ ๓,๒๙๒,๔7๐.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ จ านวน ๓๐๐,๐๐๐.-
บาท ยอดคงเหลือหลังโอน ๒,๙๙๒,๔๗๐.-บาท 

- แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
รายการเงินเดือนพนักงานเทศบาล งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๖๓,๐๐๐.-บาท
คงเหลือ ๓๖๓,๐๐๐.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท 
ยอดคงเหลือหลังโอน ๑๖๓,๐๐๐.-บาท 

 

ตั้งเป็นรายการใหม ่
ส านักปลัดเทศบาล 
- แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  
งบลงทุน หมวดค่าครุภณัฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อ
จัดซื้อ 
2. รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 

ซีซี หรือก าลังเครื่องสูบสูงสุด ไม่ต่ ากวา่ 110 กิโลวัตต ์จ านวน ๑ คัน 
คันละ ๑,๑2๐,๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๑,๑๒๐,0๐๐.-บาท 

- แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
งบลงทุน หมวดค่าครุภณัฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจัดซือ้ 
3. เครื่องตดัหญ้า (ข้อแข็ง) จ านวน ๔ เครื่อง เครือ่งละ ๙,๕๐๐.-บาท รวม

เป็นเงิน ๓๘,๐๐0.-บาท 
- แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข        
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อ 
4. โต๊ะท างานเหล็กพร้อมเก้าอี้ท างาน จ านวน ๒ ชุด ชุดละ ๗,๐๐๐.-บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๐๐๐.-บาท 
โอนลด 
ส านักปลัดเทศบาล 
- แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทรายจ่ายส ารอง
จ่าย รายการเงินส ารองจ่าย งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒,๑๖๒,0๐๐.-บาท
คงเหลือ - บาท ขอโอนลดครั้งนี้ จ านวน ๑,๑๒๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ
หลังโอน ๑,๐๔๒,๐๐๐.-บาท 

- แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รายการเงินเดือนพนักงาน งบประมาณที่ตั้งไว้          
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๑๘๐,000.-บาท ยอดคงเหลือก่อนโอน ๑๗0,0๐๐.-บาท ขอโอนลดครั้ง
นี้ จ านวน ๕2,0๐๐.-บาท คงเหลือหลังโอน ๑๑๘,๐๐๐.-บาท 

 

ตั้งเป็นรายการใหม ่
ส านักปลัดเทศบาล 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสังคม
สงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง เพื่อจัดซื้อ 
5. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ประมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 
กิ โลวัตต์  จ านวน ๑ คัน คันละ ๕7๕ ,00๐.-บาท  รวมเป็นเงิน                   
๕7๕,๐๐๐.-บาท 

โอนลด 
กองคลัง 
- แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือนฝ่าย
ประจ า ประเภทเงิน เดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่ วนท้องถิ่น
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒ ,๔๒๗ ,๐๐๐.-บาท ยอดเงินคงเหลือก่อนโอน 
๑,๗๕๓,๔๕0.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ จ านวน ๕๗๕,๐๐๐.-บาท คงเหลือ
หลังโอน 1,178,450.-บาท 

 

ตั้งเป็นรายการใหม ่
กองช่าง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อ 
6. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 

ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4  ล้อ 
จ านวน ๑ คัน คันละ ๖๖0,0๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๖๖๐,๐๐๐.-บาท 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน เพื่อจัดซื้อ 
7. โต๊ะท างานเหล็กพร้อมเก้าอี้ท างาน จ านวน 2 ชุด ชุดละ ๗,๐๐๐ บาท 

รวมเป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท 
 
โอนลด 
กองช่าง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน รายการเงินเดือนพนักงาน งบประมาณ
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ที่ตั้งไว้ ๑,๖๔0,00๐.-บาท คงเหลือ 1,588,870.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้
จ านวน ๖๗๔,000.-บาท ยอดเงินคงเหลือหลังโอน ๙1๔,870.-บาท 
 

ตั้งเป็นรายการใหม ่
กองช่าง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดซื้อ 
8. ค่าป้ายซอยประติมากรรม กรอบป้าย ขนาด 0.30x1.00 เมตร                  

เสาเหล็กขนาด 4 นิ้ว สูง 2.5 เมตร พร้อมฐานและติดตั้งตามซอย/ถนน 
ภายในเขตเทศบาลต าบลหนองตาคง จ านวน 20 ป้าย ป้ายละ 
16,000 บาท รวมเป็นเงิน 320,000 บาท 

โอนลด 
กองช่าง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการค่าวัสดุ ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑,๔00,00๐.-บาท คงเหลือ 
1,384,868.30.-บาท ขอโอนลดครั้ งนี้  จ านวน 320,000.-บาท 
ยอดเงินคงเหลือหลังโอน 1,064,868.30.-บาท 

นายเหยียน  นนทรัตน์
ประธานสภาฯ 

   มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชมุ
ด้วยครับ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2566 จ านวน 8 รายการ จ านวนเงิน 3,741,000.-บาท  
(เห็นชอบ 9 เสียง , ไม่เห็นชอบ - เสียง , งดออกเสียง 2 เสียง)  

นายเหยียน  นนทรัตน ์
ประธานสภา 

    5.6 ญัตติเรื่อง การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2566 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดดว้ยครบั 

นายอนุสรณ์  จันทากูล 
เลขานุการสภาฯ 

ชี้แจงระเบียบ/กฎหมาย 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕ '๖๑ ข้อ ๘๙ ก าหนดว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่
เป็นการเพิ่มพูนรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่
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จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(๓) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไปหากไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 

 

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน 
เทศบาลต าบลหนองตาคง 

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖5 
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง   40,697,206.20 

หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565* 1,160.845.69   
     เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 ก.ย. 65 17,374,723.39  18,535,569.08 
บวก เงินกู้ระยะยาว   -  
      คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 ก.ย. 65   22,161,637.12 
หัก - รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้

ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน** 
1,999,000.00   

    - เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งท่ีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และท่ีก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่
ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน 

2,225,000.00 
 

  

      รายการท่ีมีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน -   4,224,000.00 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารทีน่ าไปใช้ได้  
ณ วันที่ 30 ก.ย. 65 

  17,937,637.12 

หมายเหตุ : * ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้ 
1.รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น 
2.รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น 
3.รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว 
     ** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ 
การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น 
(1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
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แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) 
เทศบาลต าบลหนองตาคง 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีน าไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 ต.ค. 65                  -  17,937,637.12 (2) 
หัก    ส ารองตามระเบียบฯ   11,699,075.00 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีน าไปใช้ได้หลังหักส ารองตาม
ระเบียบฯ 

  6,244,588.36 

หัก    เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน -    
        ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ -   -  
บวก  เงินสะสมท่ีเหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว -    
        รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม 139,587.00  139,587.00 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารทีน่ าไปใช้ได้   6,238,562.12 

หมายเหตุ  เงินส ารองตามระเบียบ    
ส ารองกรณีสาธารณภัย ๑0% งปม.รายจ่ายประจ าปี (80,๐๐0,000x10%) 8,000,000.00 
งบบุคลากร - งานบริหารท่ัวไป ๘,711,28๐.00   

- งานบริหารงานคลัง ๒,024,4๐๐.00   
- งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 630,660๐.๐0   
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,645,56๐.๐0   
- งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,784,4๐๐.00   

รวม 14,796,300.00   

หาร ๑๒ เดือน คูณ 3 เดือน    3,699,075.00 
คงเหลือเงินสะสมที่สามารถใช้ได้   11,699,075.00 
    

- เทศบาลต าบลหนองตาคง สามารถใช้เงินสะสมได้ จ านวน  6,378,149.12 บาท 
  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งท่ี ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 จ านวน  5,653,600.00 บาท 
  คงเหลือเงินสะสมประจ าปี ๒๕๖๕ จ านวน  578,149.12 บาท 

 

 

นายเหยียน  นนทรัตน ์
ประธานสภา 

     

    ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง เสนอญัตติครับ 

นายบญุเลี้ยง  นนทรัตน ์
นายกเทศมนตรีฯ 

    ข้าพเจ้า ขอพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที ่๑ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖6 จ านวน 12 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,653,600.-บาท 
(ห้าล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ดังนี้            
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        - แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
1. รายการเปลี่ยนชุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย มีขนาดความจุของ

ตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลบ.เมตร สามารถรับน้ าหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 
5,000 กิโลกรัม  ตัวถังท าจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้น
หนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร ชุดอัดท้ายท างานด้วยระบบไฮดรอลกิ 
สามารถผลิตแรงดันสูงสุด ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ของ
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๘๐๒ จันทบุรี 
งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐.- บาท 

๒. รายการเปลี่ยนชุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย มีขนาดความจุของ
ตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลบ.เมตร สามารถรับน้ าหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 
5,000 กิโลกรัม  ตัวถังท าจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้น
หนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร ชุดอัดท้ายท างานด้วยระบบไฮดรอลกิ 
สามารถผลิตแรงดันสูงสุด ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ของ
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๐๖๑ จันทบุรี 
งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐.-บาท 

รวมเป็นเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุนหมวดค่าครภุัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่  
3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน

โพธิ์ หมู่ที่ ๑ บ้านโพธิ์ ต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัด
จันทบุรี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 390 เมตร หนา 0.03 เมตร (ตาม
แบบเทศบาลต าบลหนองตาคงก าหนด) งบประมาณ 4๐๐,๐๐๐.-บาท 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตะวันตกเขาโสม หมู่ที่ ๒ 
บ้านจางวาง ต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาล
ต าบลหนองตาคงก าหนด) งบประมาณ 393,6๐๐.-บาท  

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท้ายหมู่บ้านนาสนาดก์ 
หมู่ที่ ๓ บ้านนาสนาดก์ ต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัด
จันทบุรี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตาม
แบบเทศบาลต าบลหนองตาคงก าหนด) งบประมาณ 26๐,๐๐๐.- บาท 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองบอน ซอย ๑๑         
หมู่ที่ ๔ บ้านคลองบอน ต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัด
จันทบุรี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตาม
แบบเทศบาลต าบลหนองตาคงก าหนด) งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท 

7. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านซับตาเมา ซอย ๖ หมู่ที่  ๕                
บ้านซับตาเมา ต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี โดย
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การบดหินคลุกอัดแน่น กว้าง 5.00 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ตามแบบเทศบาลต าบลหนองตาคงก าหนด) งบประมาณ 
๔๐๐,๐๐๐.-บาท 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเมรุโค้งพัฒนา หมู่ที่  ๖ 
บ้านแปลง ต าบล หนองตาคง อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาล
ต าบลหนองตาคงก าหนด) งบประมาณ ๔๐0,000.-บาท  

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองคต ซอย ๙         
หมู่ที่ ๗ บ้านคลองคต ต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัด
จันทบุรี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตาม
แบบเทศบาลต าบลหนองตาคงก าหนด) งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท 

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองเร่ว ซอย ๔           
หมู่ที่ ๘ บ้านคลองเร่ว ต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัด
จันทบุรี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตาม
แบบเทศบาลต าบลหนองตาคงก าหนด) งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสมดซอยกลางหมู่บ้าน
แสมด หมู่ที่ ๙ บ้านแสมด ต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัด
จันทบุรี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตาม
แบบเทศบาลต าบลหนองตาคงก าหนด) งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท 

12. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยยายด า หมู่ที่ ๑0 บ้านซับมงคล 
ต าบลหนองตาคงอ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยการบดหินคลุก
อัดแน่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 588 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตาม
แบบเทศบาลต าบลหนองตาคงก าหนด) งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท 

รวมเป็นเงิน 5,653,60๐ บาท (ห้าล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อย
บาทถ้วน) 

 

    ยอดเงินสะสมที่สามารถใช้ได้เป็นจ านวนเงิน 6,384,175.36 บาท 
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 จ านวน
เงิน 5,653,6๐๐.00 คงเหลือเงินสะสมประจ าปี ๒๕๖6 เป็นจ านวนเงิน
730,575.36 บาท 

นายเหยียน  นนทรัตน์
ประธานสภาฯ 

   มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชมุ
ด้วยครับ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติจา่ยขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖6 จ านวน 12 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,653,6๐๐.- บาท 
(เห็นชอบ 9 เสียง , ไม่เห็นชอบ - เสียง , งดออกเสียง 2 เสียง)  
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นายเหยียน  นนทรัตน ์
ประธานสภา 

    5.7 ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิ ในการแต่งตั้งคณะ 
กรรมการการศึกษาของเทศบาลต าบลหนองตาคง ขอเชิญเลขานุการ 
สภาฯ ชี้แจงระเบียบ/กฎหมาย 

นายอนุสรณ์  จันทากูล 
เลขานุการสภาฯ 

ชี้แจงระเบียบ/กฎหมาย 
    ตามหนังสือ จังหวัดจันทบุรี ด่วนที่สุด ที่ จบ ๑๑๒๓.๓ / ว๔๙๘ ลงวันที่ 
๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา               
(พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินประกอบด้วย 

(1) ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        ประธานกรรมการ 
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        รองประธานกรรมการ 
(3) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                 กรรมการ 
(4) ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนฯ ที่เกี่ยวข้อง     กรรมการ  
(5) ประธานกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทกุแห่ง กรรมการ 
(6) ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ         กรรมการ 
(7) หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน        กรรมการ 

ที่เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ (ถ้ามี) 
    (8) ผู้อ านวยการส านกั/กอง/ส่วนการศึกษาฯ       กรรมการและ 
                                                                เลขานุการ 

นายเหยียน  นนทรัตน ์
ประธานสภา 

   ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง เสนอญัตติครับ 

นายบุญเลี้ยง  นนทรัตน ์
นายกเทศมนตรีฯ 
       

   ข้าพเจ้า ขอความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐใน
การแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลต าบล หนองตาคง เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๑. ขอความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาเห็นชอบ ได้แก่ 
     นายอ านาจ ชยางคานนท์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองบอน 
๒. ขอความเห็นชอบหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่สภา
เห็นชอบ ได้แก่ 
     นางปราณี ค ารื่น ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนราษฎรพ์ัฒนาสามัคค ี

นายเหยียน  นนทรัตน ์
ประธานสภาฯ 

   มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชมุ
ด้วยครับ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายอ านาจ ชยางคานนท์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่
สภาเห็นชอบ และให้ นางปราณี ค ารื่น เป็นหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่สภาเห็นชอบ  
 (เห็นชอบ 9 เสียง , ไม่เห็นชอบ - เสียง , งดออกเสียง 2 เสียง) 
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นายเหยียน  นนทรัตน์ 
ประธานสภา 

    5.8 เสนอญัตติ เรื่อง ขอให้สภาเทศบาลต าบลหนองตาคงมอบหมาย
ให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองตาคง จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหนองตาคง ขอเชิญเลขานุการ
สภาฯ ชี้แจงระเบียบ/กฎหมาย 

นายอนุสรณ์  จันทากูล 
เลขานุการสภาฯ 

ชี้แจงระเบียบ/กฎหมาย 
    ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค าเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 
๒๕๖1 ข้อ  ๑2 ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ประกอบด้วย (๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สภามอบหมาย
จ านวนสองคน เป็นกรรมการ 

นายเหยียน  นนทรัตน ์
ประธานสภาฯ 

    เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อได้เลยครับ 
 

นางขวัญชนก  นามวี   
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑ 

    ดิฉันขอเสนอ นางสาวส ารวย กลิ่นเผ่น สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑ 
เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหนองตาคงค่ะ 

นายเหยียน  นนทรัตน์ 
ประธานสภาฯ                               

    มีผู้รับรอง 2 คน 1. นางวิภา ภูพันนา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ และ 
2. นายเกียรติ์ สุขเอม สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 เป็นผู้รับรอง 
    เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
อีกคนได้เลยครับ 

นางสาวส ารวย กลิ่นเผ่น  
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑ 

ดิฉันขอเสนอ นางวัชรี แยกวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑ 
เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหนองตาคงค่ะ  

นายเหยียน  นนทรัตน์ 
ประธานสภาฯ                               

    มีผู้รับรอง 2 คน 1. นางวิภา ภูพันนา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ และ 
2. นายเกียรติ์ สุขเอม สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 เป็นผู้รับรอง 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาวส ารวย กลิ่นเผ่น และนางวัชรี แยกวงษ์ 
เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหนองตาคง 
(เห็นชอบ 9 เสียง , ไม่เห็นชอบ - เสียง , งดออกเสียง 2 เสียง) 

นายเหยียน  นนทรัตน ์
ประธานสภา 

    5.9 เสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบการกู้เงินส่งเสริมกิจการ
เทศบาล เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ/
กฎหมาย 

นายอนุสรณ์  จันทากูล 
เลขานุการสภาฯ 

ชี้แจงระเบียบ/กฎหมาย 
 ๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 

66 เทศบาลอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ (๖) เงินกู้จากกระทรวงทบวงกรม  
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 องค์การหรือนิติบุคคลต่าง ๆ การกู้เงินตาม (๖) เทศบาลจะกระท าได้
เมื่อได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาลและได้รับอนุมัติจาก รัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทยแล้ว  

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล           
พ.ศ. ๒๕๕๒  

         ข้อ ๑๓ ให้เทศบาลทุกแห่งจัดส่งจ านวนร้อยละ 10 ของเงินสะสม
เป็นประจ าทุกปีไปยังประธาน อ.ส.ท. โดยให้จัดส่งถึงประธาน อ.ส.ท. 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

         ข้อ 1๗ เทศบาลซึ่งมีสิทธิที่จะกู้เงินทุนได้ จะต้องเป็นเทศบาลซึ่งได้
ฝากเงินไว้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลและให้กู้ได้ไม่เกิน ๑0 เท่า
ของจ านวนเงินที่เทศบาลนั้นได้ส่งฝากไว้กับเงินทุน ทั้งนี้ เป็นไปตาม
ฐานะการคลังของเทศบาลนั้น ๆ เว้นแต่ ก.ส.ท. จะได้พิจารณา
เห็นสมควรเป็นอย่างอื่น 

3. ตามหนังสือส านักงานการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่  มท           
0๘๐๘.๔/ว 3 ลงวันที่ 2 มิถุนายน ๒๕๖4 เรื่อง ซักซ้อมหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
- หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อด าเนินกิจการอื่น 

1. อัตราดอกเบ้ีย : ร้อยละ ๒ ต่อป ี
๒. ระยะเวลาช าระหน้ี : ช าระหน้ีไม่เกิน ๑๐ ปี 
๓. วงเงินการให้กู ้
    ๓.๑ กู้ได้ไม่เกิน ๑0 เท่าของเงินฝากที่มีอยู่กับเงินทุนส่งเสริม

กิจการเทศบาล 
    ๓.๒ ให้ท าสัญญากู้เงินภายใน ๑ ปีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ 
    ๓.๓ ท าสัญญากู้เงินแล้วให้รับเงินกู้ภายใน ๑ ปีนับจากวันที่ท า

สัญญา หรือกรณีที่มีการกู้เงินเพื่อไปสมทบกับเงินอื่นให้รับ
เงินกู้ได้จนกว่าเทศบาลจะจ่ายจากเงินของเทศบาลครบแล้ว 

๔. การพจิารณาฐานะการคลัง พิจารณาฐานะการคลังจากงบพัฒนา
เฉลี่ย ๓ ปีย้อนหลัง ดังนี้ 

๔.๑ งบพัฒนาไม่เกินปีละ ๑0 ลา้นบาท ยอดช าระหน้ีต่อปีไม่เกิน 
๖0% ของงบพัฒนา 

๔.๒ งบพัฒนาเกินปีละ ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่กินปีละ ๓๐ ลา้นบาท 
ยอดช าระหน้ีต่อปีไม่เกิน ๗0% ของงบพัฒนา 

๔.๓ งบพัฒนาเกินปีละ ๓๐ ล้านบาท ยอดช าระหน้ีต่อปีไม่เกิน           
๘0% ของงบพัฒนา 

๔.๔ ยอดช าระหนี้ต่อปีที่น ามาใช้ ในการพิจารณาตามข้อ              
๔.๑ - ๔.๓ ให้คิดจากยอดช าระหนี้ที่ขอกู้ใหม่ รวมกับยอด
ต่อไปนี ้
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(๑) ยอดช าระหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สถาบัน
การเงิน และหน่วยงานอื่น ทุกสัญญา ที่ยังไม่ได้มีการตั้ง
งบประมาณช าระหน้ีไว้ในงบกลาง 

(๒) ยอดช าระหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สถาบัน
การเงิน และหน่วยงานอื่น ที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินแล้ว แต่ยัง
ไม่ได้ท าสัญญา 

ทั้งนี้ ตาม (๑) - (๒) ไม่รวมหนี้เงินกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน
กิจการสถานธนานุบาล 

๔.๕ กรณีเทศบาลที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ฐานะการคลัง
แต่มีเงินฝากสมทบทุนคงเหลืออยู่ให้กู้ได้ไม่เกินวงเงินฝากสมทบ
ทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่คงเหลืออยู่ 

นายเหยียน  นนทรัตน ์
ประธานสภา 

- ขอเชิญนายกเทศมนตรตี าบลหนองตาคง เสนอญัตติครับ 

นายบุญเลี้ยง  นนทรัตน ์
นายกเทศมนตรีฯ 
       

ข้าพเจ้า ขอความเห็นชอบขออนุญาตกู้เงินส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
จ านวน ๒ รายการ ดังนี ้
๑. รถบดล้อเหล็ก ขนาด ๑0 ตัน แบบสั่นสะเทือนขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ล้อ

หน้าเป็นล้อเหล็กหน้าเรียบ และล้อหลังเป็นล้อยาง เครื่องยนต์ดีเซล ๔ 
จังหวะ มีก าลังไม่น้อยกว่า ๑๒๕ แรงม้า ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบ 
Hydraulic แบบหักเลี้ยวกลางล าตัว จ านวน ๑ คัน คันละ ๓,๒๓๐,๐๐๐.-
บาท 

๒. รถขุดตีนตะขาบ เป็นรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบหมุนได้รอบตัวขนาดที่
ก าหนดเป็นขนาดก าลั ง เครื่อ งยนต์ขั้นต่ า  มีบุ๋ งกี๋พร้อมฟันและ             
Side Cutter ขนาด ๑๕0 แรงม้า  ความจุบุ๋ งกี๋ ไม่น้อยกว่า  0.90 
ลูกบาศก์เมตร เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ระบบขับเคลื่อนแบบ 
Hydrostatic หรือ Hydraulic  ตีนตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อน
อิสระได้ จ านวน ๑ คัน คันละ ๔,73๓,๐๐๐.-บาท 

รวมเป็นเงินขอกู้ทั้งสิ้น ๗,๙๖๓,๐๐0 บาท (เจ็ดลา้นเก้าแสนหกหมื่นสาม
พันบาทถ้วน) 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบการขออนุญาตกู้เงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 

เทศบาลต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี 
หลักการ 
        ๑.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๖ เทศบาลอาจมีรายได้ดังต่อไปน้ี 
           (๖) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์กรหรือนิติบุคคลต่างๆ  
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            การกู้เงินตาม (๖) เทศบาลจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก
สภาเทศบาลและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว 
         ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
พ.ศ.๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓  
            ข้อ ๑๓ ให้เทศบาลทุกแห่งจัดส่งเงินจ านวนร้อยละสิบของเงิน
สะสม เป็นประจ าปีทุกปีไปยังประธาน อ.ส.ท. โดยให้จัดส่งถึงประธาน อ.
ส.ท. ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
             ในกรณีเทศบาลที่ส่งเงินมาเป็นระยะเวลาเกินยี่สิบปี ให้ลดอัตรา
การส่งเงินลงเหลือจ านวนร้อยละห้าของเงินสะสม 
      ๓.หนังสือส านักงานเงินทุนส่งเสริกิจการเทศบาล ที่ มท ๐๘๐๘.๔/         
ว ๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
        หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อด าเนินกิจการอื่น  
        ๑) อัตราดอกเบ้ีย : ร้อยละ ๒ ต่อป ี
        ๒) ระยะเวลาช าระหน้ี : ช าระไม่เกิน ๑๐ ปี 
        ๓) วงเงินการให้กู้ 
            ๓.๑) กู้ได้ไม่เกิน ๑๐ เท่าของเงินฝากที่มีอยู่กับเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล 
            ๓.๒) ใหท้ าสัญญากู้เงินภายใน ๑ ปีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ 
            ๓.๓) ท าสัญญากู้เงินแล้วให้รับเงินกู้ภายใน ๑ ปีนับจากวันที่ท า
สัญญา หรือกรณีที่มีการกู้เงินเพื่อไปสมทบกับเงินอื่นให้รับเงินกู้ได้จนกว่า
เทศบาลจะจ่ายเงินของเทศบาลครบแล้ว 
        ๔) การพิจารณาฐานะการคลัง พิจารณาฐานะการคลังจากงบพัฒนา
เฉลี่ย ๓ ปีย้อนหลัง ดังนี้ 
            ๔.๑) งบพัฒนาไม่เกินปีละ ๑๐ ล้านบาท ยอดช าระหนี้ต่อปีไม่
เกิน ๖๐ % ของงบพัฒนา 
            ๔.๒) งบพัฒนาเกินปีละ ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐ ล้านบาท 
ยอดช าระหน้ีต่อปีไม่เกิน ๗๐% ของงบพัฒนา 
            ๔.๓) งบพัฒนาเกินปีละ ๓๐ ล้านบาท ยอดช าระหนี้ต่อปีไม่เกิน 
๘๐ % ของงบพัฒนา 
            ๔.๔) ยอดช าระหนี้ต่อปีที่น ามาใช้ในการพิจารณาตามข้อ ๔.๑)-
๔.๓)ให้คิดจากยอดช าระหน้ีที่ขอกู้ใหม่รวมกับยอดต่อไปนี้ด้วย 
                 (๑) ยอดช าระหนี้ เงินกู้ เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
สถาบันการเงิน และหน่วยงานอื่น ทุกสัญญาที่ยังไม่ได้มีการตั้งงบประมาณ
ช าระหน้ีไว้ในงบกลาง 
                 (๒)ยอดช าระหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สถาบัน
การเงิน และหน่วยงานอื่น ที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินแล้ว แต่ยังไม่ได้ท าสัญญา 
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                 ทั้งนี้ ตาม (๑)-(๒) ไม่รวมหนี้เงินกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน
กิจการสถานธนานุบาล 
             ๔.๕) กรณีเทศบาลที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ฐานะการ
คลังแต่มีเงินฝากสมทบคงเหลืออยู่ให้กู้ได้ไม่เกินวงเงินฝากสมทบทุนเงินทุน
ส่งเสริมกิจการที่คงเหลืออยู่     
เหตุผล 
         ตามนโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลหนองตาคงไว้
เมื่อคราวได้รับต าแหน่งนายกเทศ มนตรีต าบลหนองตาคง ได้แถลงนโยบาย
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และนโยบายด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของต าบลหนองตา
คง ประกอบกับยังคงมีพื้นที่เพื่อรองรับการขายตัวของความเจริญเศรษฐกิจ
ในพื้นที่เป็นจ านวนมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากจ านวนบ้าน อาคารที่พัก ล้ง
ผลไม้ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้นภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
เทศบาลต าบลหนองตาคงซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่จึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนาเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการ
บริการสาธารณะ รวมถึงการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ที่ต้องจัดให้มีตามกฎหมาย
ให้เพียงพอและให้ทันต่อการขายตัวของความเจริญเติบโตแห่งพื้นที่และ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแห่งพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว 
          ปัจจุบันเทศบาลต าบลหนองตาคง ยังไม่มีพัสดุครุภัณฑ์ ประเภท
ยานพาหนะและขนส่ง ที่เป็นเครื่องจักรหนัก เพื่อใช้ปฏิบัติภารกิจด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน และด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เพียงพอ
ส าหรับปฏิบัติหน้าที่ เน่ืองจากพื้นที่ต าบลหนองตาคงมีประมาณ  ๑๒๘.๑๔ 
ตารางกิโลเมตร หรือ ๘๐,๑๕๐ ไร่ จึงส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ในด้านการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยมีความล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ จึงมีความ
จ าเป็นต้องพัฒนาเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต าบลหนองตาคง 
โดยจัดให้มีครุภัณฑ์ ประเภทยานพาหนะและขนส่ง รายการรถขุด
ตีนตะขาบ และรถบดล้อเหล็ก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ภาพรวม
ของการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน จึงมีความประสงค์ที่จะซื้อ
ครุภัณฑ์ ประเภทยานพาหนะและขนส่ง รายการรถขุดตีนตะขาบ และรถ
บดล้อเหล็ก และมีความจ าเป็นที่จะต้องขอกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.) ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ ากว่า โดยมีหลักเกณฑ์การ
ด าเนินการ ดังนี้ 
        ๑. อตัราดอกเบ้ีย : ร้อยละ ๒ ตอ่ป ี
        ๒. ระยะเวลาช าระหนี้ : ช าระไม่เกิน ๑๐ ปี 
        ๓. วงเงินการให้กู ้



- 26 - 
 

            ๓.๑ กู้ได้ไม่เกนิ ๑๐ เท่าของเงินฝากทีม่ีอยู่กับเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล 
            ๓.๒ ให้ท าสัญญากู้เงินภายใน ๑ ปีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ 
            ๓.๓ ท าสัญญากู้เงินแล้วให้รับเงินกู้ภายใน ๑ ปีนับจากวันทีท่ า
สัญญา หรือกรณีที่มีการกู้เงินเพื่อไปสมทบกับเงินอื่นให้รับเงินกู้ได้จนกว่า
เทศบาลจะจ่ายเงินของเทศบาลครบแล้ว 
        ๔. การพิจารณาฐานะการคลัง พจิารณาฐานะการคลังจากงบพัฒนา
เฉลี่ย ๓ ปีย้อนหลัง ดังนี้ ๔.๒ งบพัฒนาเกินปีละ ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน 
๓๐ ล้านบาท ยอดช าระหน้ีต่อปีไม่เกิน ๗๐% ของงบพัฒนา 

 

         เทศบาลต าบลหนองตาคง จึงขอสรุปรายละเอียดศักยภาพทางการ
คลัง การขอกู้เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง รายการรถ
ขุดตีนตะขาบ และรถบดล้อเหล็ก ดังนี้ 

 

ที่ รายการ งบประมาณ  (บาท) 
๑ เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
๑๑,๐๕๑,๗๕๙.๗๗ 

หมายเหตุ : สามารถขอกูเ้งิน ก.ส.ท.ได้ไม่เกิน ๑๐ เท่าของเงินฝากสมทบ ก.ส.ท. เป็นจ านวนเงินไม่เกิน ขอกู้
เพียง ๗,๙๖๓,๐๐๐ บาท  

 

 ครุภัณฑ์ที่ขอกู้เงิน : ครภุัณฑ์ ประเภทยานพาหนะและขนส่ง จ านวน ๒ 
รายการ ดังนี ้
        ๑.รถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จ านวนเงิน ๔,๗๓๓,๐๐๐บาท 
        ๒. รถบดล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์  
จ านวนเงิน  ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท 
       งบประมาณที่ขอกู้ : ๗,๙๖๓,๐๐๐ บาท 
       แหล่งงบประมาณ : ขอกูเ้งินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล           
(ก.ส.ท.) เน่ืองจากมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ ๒ ต่อป ีซึ่งเป็นอัตราที่ต่ ากว่า
สถาบันการเงินอื่น 
        อัตราดอกเบ้ีย : ร้อยละ ๒ ตอ่ป ี
        (อัตราดอกเบ้ียทาง ก.ส.ท. จะคิดแยกต่างหาก โดยไม่นับรวมกับ
วงเงินที่ขอกู้ ทาง ก.ส.ท. จะคิดอตัราดอกเบ้ียรายปี จ านวน ๑๐ ปี และ
เทศบาลต าบลหนองตาคงจะตั้งงบประมาณไว้ในรายจ่ายงบกลาง ประเภท
ค่าช าระดอกเบ้ีย) 
        ระยะเวลาช าระหนี ้: ไม่เกิน ๑๐ ปี (โดยไม่รวมดอกเบ้ีย) 
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ที่ รายการ งบประมาณที่ขอกู้จาก ก.ส.ท. 
(บาท) 

งบประมาณช าระคืนไม่รวมดอกเบ้ีย 
(บาท) 

๑ งบประมาณท่ีขอกู้ ก.ส.ท. ๗,๙๖๓,๐๐๐  
๒ หัก ช าระคืนเงินต้น ปีที่ ๑  ๗๙๖,๓๐๐ 
๓ หัก ช าระคืนเงินต้น ปีที่ ๒  ๗๙๖,๓๐๐ 
๔ หัก ช าระคืนเงินต้น ปีที่ ๓  ๗๙๖,๓๐๐ 
๕ หัก ช าระคืนเงินต้น ปีที่ ๔  ๗๙๖,๓๐๐ 
๖ หัก ช าระคืนเงินต้น ปีที่ ๕  ๗๙๖,๓๐๐ 
๗ หัก ช าระคืนเงินต้น ปีที่ ๖  ๗๙๖,๓๐๐ 
๘ หัก ช าระคืนเงินต้น ปีที่ ๗  ๗๙๖,๓๐๐ 
๙ หัก ช าระคืนเงินต้น ปีที่ ๘  ๗๙๖,๓๐๐ 

๑๐ หัก ช าระคืนเงินต้น ปีที่ ๙  ๗๙๖,๓๐๐ 
๑๑ หัก ช าระคืนเงินต้น ปีที่ ๑๐  ๗๙๖,๓๐๐ 
 รวมเป็นเงินช าระคืน ก.ส.ท.  ๗,๙๖๓,๐๐๐ 
(ไม่นับรวมกับดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. เทศบาลต าบลหนองตาคง ตั้งงบประมาณค่าช าระคืนเงินต้นไว้ในรายจ่ายงบกลาง ประเภท 
ค่าช าระหนี้เงินต้น) 

 

 งบพัฒนาย้อนหลัง ๓ ปี : ๑๓,๕๖๗,๔๘๘.๖๕÷๓ =  ๔,๕๒๒,๔๙๖.๒๒ บาท 
ความสามารถในการช าระหนี้ต่อปีไม่เกิน ๖๐% ของงบพัฒนา 
                : ๔,๕๒๒,๔๙๖.๒๒ × ๖๐ ÷ ๑๐๐ = ๒,๗๑๓,๔๙๗.๗๔ บาท 
         ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์คลังของเทศบาลต าบลหนองตา
คง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
มีรายรับจริงรวมเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน ๖๔,๖๘๕,๘๖๗.๐๔ บาท และ
จากการค านวณความสมารถช าระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยต่อปีได้ไม่เกิน  
๒,๗๑๓,๔๙๗.๗๔ บาท ค านวณการช าระคืนเงินต้นใน  ๑๐ ปี ให้ ก.ส.ท.  
ปีละ ๗๙๖,๓๐๐ บาท และอัตราดอกเบี้ยรายปี (ร้อยละ ๒ ตามที่ ก.ส.ท. 
ก าหนด แต่ไม่รวมเงินฝากสทบ ก.ส.ท. ที่มีอยู่แล้ว) 
          จึงสรุปได้ว่าเทศบาลต าบลหนองตาคง มีสถานะการคลังเพียงพอ
ในการขอกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลและมีความสามารถช าระ
เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคือให้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)                 
ในระยะเวลา ๑๐ ปี โดยมีรายละเอียด การขอกู้เงินเพื่อซื้อครุภัณฑ์และ
แบบแสดงฐานะการคลังย้อนหลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) 
 

กู้เพื่อซื้อครุภัณฑ์ 
ประเภทยานพาหนะและขนส่ง 

เทศบาลต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน้ าร้อน  จังหวัดจันทบุรี 
๑. พื้นที่เขตเทศบาล จ านวน ๑๒๘.๑๔ ตารางกิโลเมตร 
๒. ประชากรในเขตเทศบาล  จ านวน ๑๐,๑๐๖๔ คน จ านวน ๔,๐๐๐ 
ครัวเรือน 
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๓. ความหนาแน่นของประชากรต่อตารางกิโลเมตร  จ านวน ๗๙ คน 
๔. อาชพีหลักของประชากรในเขตเทศบาล อาชพีเกษตรกรรม ท าสวน ท าไร่  
๕. ซื้อครุภัณฑ ์ จ านวน ๒ รายการ 
        ๕.๑ รถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จ านวน ๑ คัน 
        ๕.๒ รถบดล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน จ านวน ๑ คัน 
๖. เหตุผลความจ าเป็นในการซื้อ ปัจจุบันเทศบาลต าบลหนองตาคง ยังไม่มี
พัสดุครุภัณฑ์ ประเภทยานพาหนะและขนส่ง ที่เป็นเครื่องจักรหนัก เพื่อใช้
ปฏิบัติภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ที่เพียงพอส าหรับปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากพื้นที่ต าบลหนองตาคงมี
ประมาณ  ๑๒๘.๑๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ๘๐,๑๕๐ ไร่ จึงส่งผลให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความล่าช้าไม่ทันต่อ
สถานการณ์ จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
เทศบาลต าบลหนองตาคง โดยจัดให้มีครุภัณฑ์ ประเภทยานพาหนะและ
ขนส่ง รายการรถขุดตีนตะขาบ และรถบดล้อเหล็ก เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้เกิดแก่ภาพรวมของการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน จึงมีความ
ประสงค์ที่จะซื้อครุภัณฑ์ ประเภทยานพาหนะและขนส่ง รายการรถขุด
ตีนตะขาบ และรถบดล้อเหล็ก 
๗.ครุภัณฑ์ทีจ่ะด าเนินการซื้อ  จ านวน ๒ รายการ 
   ๗.๑ รถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จ านวน ๑ คัน  เริ่มด าเนินการ

เมื่อได้รับอนุมัติเงินกู้ งบประมาณ ๔,๗๓๓,๐๐๐บาท แหล่งที่มา
งบประมาณ กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 

          ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
          นอกมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 
  ๗.๒ รถบดล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน จ านวน ๑ คัน   เริ่มด าเนินการเมื่อ

ได้รับอนุมัติ เงินกู้  งบประมาณ ๓ ,๒๓๐ ,๐๐๐บาท แหล่งที่มา
งบประมาณ กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 

          ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
          นอกมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 
๘. ครุภัณฑ์ที่จะด าเนินการซื้อให้ประโยชน์แก่ประชาชนในต าบล 
    ๘.๑ ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก  
    ๘.๒ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๘.๓ ประชาชนได้รับการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
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๙. ปัจจุบันเทศบาลมีครุภัณฑ์ที่จะซ้ือ รถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า 
จ านวน ๑ คัน   
    ๙.๑ รถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า ได้มา ปี พ.ศ. 2555 อายุ

การใช้งาน 10 ปี 10 เดือน สภาพปัจจุบัน ต้องซ่อมบ ารุงรักษา 
๑๐. ข้อคิดเห็นอื่นๆ  เทศบาลต าบลหนองตาคง มีความจ าเป็นต้องพัฒนา
เพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต าบลหนองตาคง โดยจัดให้มี
ครุภัณฑ์ ประเภทยานพาหนะและขนส่ง รายการรถขุดตีนตะขาบ และรถ
บดล้อเหล็ก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ภาพรวมของการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน 
๑๑. เมื่อเทศบาลได้รับอนุมัติให้กู้เงินแล้ว สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
๑๒. ปัจจุบันเทศบาลมีภาระหน้ีสินระยะยาวทั้งสิน้  จ านวน.....-....... บาท 
 

นายเหยียน  นนทรัตน์
ประธานสภาฯ 

    มีสมาชกิสภาเทศบาล ท่านใดจะสอบถามหรอืไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
ด้วยครับ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุญาตกู้เงินส่งเสริมกิจการเทศบาล เพือ่จัดซื้อ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวน 
๒ รายการ รวมเป็นเงินขอกู้ทั้งสิ้น ๗,๙๖๓,๐๐0 บาท  
(เห็นชอบ 9 เสียง , ไม่เห็นชอบ - เสียง , งดออกเสียง 2 เสียง) 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

นายเหยียน  นนทรัตน ์
ประธานสภา 

    6.1 ญัตติเรื่อง การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ/กฎหมาย 

นายอนุสรณ์  จันทากูล 
เลขานุการสภาฯ 

ชี้แจงระเบียบ/กฎหมาย 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕ '๖๑ ข้อ ๘๙ ก าหนดว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่
เป็นการเพิ่มพูนรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่
จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
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(๓) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไปหากไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 

นายเหยียน  นนทรัตน ์
ประธานสภา 

   ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง เสนอญัตติครับ 

นายบุญเลี้ยง  นนทรัตน ์
นายกเทศมนตรีฯ 
       

    ข้าพเจ้า ขอพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที ่๑ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖6 จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,000.- บาท 
(หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี ้
 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุนหมวดค่าครภุัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่  
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาสนาดก์ ซอย 5 

หมู่ที่ ๓ บ้านนาสนาดก์ ต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัด
จันทบุรี กว้าง 3.50 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลต าบลหนองตาคงก าหนด) งบประมาณ 14๐,๐๐๐.- บาท 

รวมเป็นเงิน 140,00๐ บาท (หน่ึงแสนสีห่มื่นบาทถ้วน) 
 

    ยอดเงินสะสมที่สามารถใช้ได้เป็นจ านวนเงิน 730,575.36 บาท ขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 จ านวนเงิน 
140 ,000 คง เหลือ เงิ นสะสมประจ าปี  ๒๕๖6 เป็นจ านวนเงิน 
590,575.36 บาท 
 

นายเหยียน  นนทรัตน์
ประธานสภาฯ 

    มีสมาชกิสภาเทศบาล ท่านใดจะสอบถามหรอืไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
ด้วยครับ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติจา่ยขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖6 จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,000.- บาท 
(เห็นชอบ 9 เสียง , ไม่เห็นชอบ - เสียง , งดออกเสียง 2 เสียง)  

นายเหยียน  นนทรัตน์  
ประธานสภาฯ 

    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา  12.00 น.  
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