บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหินดาด
สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563
ประจาปี 2563
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลหินดาด อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
-------------------------------ผู้มาประชุม
1.นายคม ปานกลาง ประธานสภา ทต.หินดาด คม ปานกลาง
2. นายที สารนอก สมาชิกสภา ทต.หินดาด ที สารนอก
3. นายสมชาย กุดสระน้อย สมาชิกสภา ทต.หินดาด สมชาย กุดสระน้อย
4. นายเสมอ อ่อนศรี สมาชิกสภา ทต.หินดาด เสมอ อ่อนศรี
5. นายพล ประจันทะสี สมาชิกสภา ทต.หินดาด พล ประจันทะสี
6. นายแดง เอสันเทียะ สมาชิกสภา ทต.หินดาด แดง เอสันเทียะ
7. นางสาวทัศนียา ประสาร สมาชิกสภา ทต.หินดาด ทัศนียา ประสาร
8. นายสุรัส มูลตรี สมาชิกสภา ทต.หินดาด สุรัส มูลตรี
9.นายสมัย วรสาร สมาชิกสภา ทต.หินดาด สมัย วรสาร
10.นายสถาพร หาญณรงค์ สมาชิกสภา ทต.หินดาด สถาพร หาญณรงค์
11. นางสาวสุภาวดี พยัคฆกุล เลขานุการสภาฯ
สุภาวดี พยัคฆกุล
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายชาตรี ใจการุณ สมาชิกสภา ทต.หินดาด
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายกฤชพล แสงสุนานนท์
ปลัดเทศบาล
กฤชพล แสงสุนานนท์
2.นางอรวียา พิเศษ
ครูผู้ดูแลเด็ก
อรวียา พิเศษ
3.นางสาวภาวินี ทึมกระโทก จพง.สาธารณสุข
ภาวินี ทึมกระโทก
4.นายทศพร ปานมน
นายช่างโยธา
ทศพร ปานมน
5.นายแสวง วอยพิมาย พนง.ขับรถยนต์ดับเพลิง
แสวง วอยพิมาย
6.นายชยัน กลบกลาง พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ชยัน กลบกลาง
7.นางปฏิมา สินโทรัมย์
จพง.พัฒนาชุมชน
ปฏิมา สินโทรัมย์
8.นางประภัสสร ตรัยศิลานันท์ หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ประภัสสร ตรัยศิลานันท์
9.นางสาวเกสรา สิรินันทภัทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เกสรา สิรินันทภัทร
10.นางทัศนีย์ บารุงนอก ผู้อานวยการกองคลัง
ทัศนีย์ บารุงนอก
11.นายเอนก พันธุ์ศรี ผู้อานวยการกองช่าง เอนก พันธุ์ศรี

ผู้มาประชุม 10 คน
ผู้ไม่มาประชุม 1 คน
ผู้เข้าร่วมประชุม 11 คน

-2เมื่อถึงเวลา 09.30 น. นางสาวสุภาวดี พยัคฆกุล เลขานุการสภา ได้ตรวจสอบรายชื่อมาผู้
ประชุม ปรากฏมีผู้มาประชุม 10 คน ครบองค์ประชุม จึงเชิญประธานสภาเข้าห้องประชุม โดยประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การเปิดประชุมสภาเทศบาลตาบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 25๖3
ประธานสภาฯ - แจ้งประกาศสภาเทศบาลตาบลหินดาด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลหินดาด
สมัยที่ 4 ประจาปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2563 มีกาหนด
ระยะเวลา 30 วัน จึงประกาศให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน
ที่ประชุม รับทราบ
1.2 แนะนาพนักงานเทศบาลย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
ประธานสภาฯ - ขอเชิญพนักงานเทศบาลย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่รายงานตัว
นางสาวเกสรา - เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลหินดาด สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหินดาด ทุกท่าน
สิรินันทภัทร
ดิฉันนางสาวเกสรา สิรินันทภัทร ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ย้ายมาจาก
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองยาง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธานสภาฯ - เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
นายสมชาย กุดสระน้อย - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ประชุม วันที่ 19 สิงหาคม 2563
กรรมการ
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหินดาด สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่
18 สิงหาคม 2563 แล้ว ปรากฏว่าถูกต้องไม่มีข้อแก้ไข จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบและ
รับรองต่อไป
ที่ประชุม
- รับรอง
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รายงานการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลหินดาด
3.1.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประธานสภาฯ - รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256 3 เชิญนายกฯ
นายกฤชพล แสงสุนานนท์ ปลัดเทศบาล - เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตามนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตาบล หินดาดที่ได้มีการแจ้ง ต่อสภาเทศบาล
ตาบลหินดาด ซึ่งได้กาหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนา
ของนโยบาย รวม 9 ด้าน ประกอบด้วย นโยบายการบริหารงานทั่วไป , นโยบายด้าน
เศรษฐกิจ, นโยบายด้านสังคม, นโยบายด้านการเมือง , นโยบายด้านการศึกษา , นโยบายด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , นโยบายด้านสาธารณสุข , นโยบายด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน, นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้แปลงไปสู่
การปฏิบัติด้วยการจัดทาโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับ
ท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่
กฎหมายกาหนดไว้รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการ
ดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ทุกโครงการและกิจกรรมเป็นโครงการที่มีความ
สอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่งได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
/เพื่อให้...

-3เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้
ข้อจากัดหลายประการ ซึ่งสามารถดาเนินการจนประสบผลสาเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง
โดยในการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้น ประชากรส่วนใหญ่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด สาหรับ
โครงการขนาดใหญ่หรือโครงการริเริ่มใหม่ที่จะทาให้ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์
จะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปดังนั้น เพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ ๑๓)พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา๔๘ ทศ วรรค ๕ ได้กาหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจาทุกปี จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายการบริหารเทศบาลตาบล หินดาด ประจาปี งบประมาณ ๒๕63 ตามเอกสารที่
ได้แจกให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ที่ประชุม -

รับทราบ
3.1.2 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประธานสภาฯ -รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256 3 เชิญนายกฯ
นายกฤชพล แสงสุนานนท์ - ในส่วนรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกฯ จะให้กองคลังเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ
นางทัศนีย์ บารุงนอก- เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้อานวยการกองคลัง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางทัศนีย์ บารุงนอก ผู้อานวยการกองคลัง
ขอรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค.256230 ก.ย. 2563) ดังนี้
ประมาณการรายรับ ตั้งไว้ 31
,500,000 บาท
รายรับจริง
จานวน 32,587,962.48 บาท
ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้ 31
,500,000 บาท
รายจ่ายจริง
จานวน 25,067,030.40 บาท
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง
จานวน 7,520,932.08 บาท
เงินสะสม (30 ก.ย.63)
จานวน 21,099,278.10 บาท
คงเหลือเงินสะสมที่นาไปบริหารได้ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
จานวน 14,578,708.42 บาท รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ท่านสมาชิก
ที่ประชุม รับทราบ
3.1.3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประจาปีงบประมาณ 2563
ประธานสภาฯ - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจาปี
งบประมาณ 2563 เชิญนายกฯ
นายกฤชพล แสงสุนานนท์ – รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ประจาปีงบประมาณ 2563 เชิญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

/นางสาว...

-4นางสาวเกสรา - ตามระเบียบ มท ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
สิรินันทภัทร และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
นักวิเคราะห์ฯ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดาเนินการติดตามและประเมินผลแผน
และ ข้อ 29 ให้รายงานผลเสนอต่อสภาทราบและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้กาหนดแนวทางการประเมิน โดย
จัดทาแบบสารวจและออกสุ่มแจกแบบประเมิน
ในเขตเทศบาลตาบลหินดาด รายละเอียด
ตามเอกสารที่ได้แจกให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
3.
1.4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)
ประธานสภาฯ - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) เชิญนายกฯ
นายกฤชพล แสงสุนานนท์ – เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกฯ
นางสาวเกสรา - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สิรินันทภัทร พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 มีความจาเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมแผน
จากเดิม ดังนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
จานวน 18 โครงการ ปี 2564 งบประมาณ 7
,870,000 บาท ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป จานวน 1 โครงการ ปี 2565 งบประมาณ
500
,000 บาท ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แผนงานรักษา
ความสงบภายใน จานวน 1 โครงการ ปี 2564 งบประมาณ 490
,000 บาท
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561
– 2565)(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) ณ วันที่ 9
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ รายละเอียดตาม
เอกสารที่ได้แจกให้ที่ประชุม
ที่ประชุม รับทราบ
3.2 การเสนอโครงการขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
ประธานสภาฯ - เชิญนายกฯ
นายกฤชพล แสงสุนานนท์ – ด้วยเทศบาลตาบลหินดาดได้รับคาร้องจากสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหินดาด
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ขอให้จัดทางบประมาณเนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2564 ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาความต้องการของชุมชนได้ซึ่งมีทั้งปัญหาการ
คมนาคม การแก้ไขปัญหาน้าท่วมและปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จึงได้จัดทาโครงการเพื่อจ่ายขาดเงินสะสม จานวนทั้งสิ้น 19 โครงการ
เป็นเงิน 8
,360,000 บาท โดยรายละเอียดโครงการต่างๆจะให้กองช่างเป็นผู้ชี้แจง
นายทศพร ปานมน - เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลหินดาด สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหินดาด
นายช่างโยธา
ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการดังนี้
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
กองช่าง
นายทศพร ปานมน
1.โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโนนสง่า
นายช่างโยธา หมู่ที่
1 บ้านหินดาด งบประมาณ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อ
ระบายน้าพร้อมบ่อพักท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณบ้านนายชนะ ผาเวช –
บริเวณทางหลวงหมายเลข 206 ท่อระบายน้า คสล. มอก. ชั้น 3 ศก. 0.40 ม.
และบ่อพัก คสล. จานวน 28.00 บ่อ ความยาวรวม 275.00 เมตร
/ตามแบบ...

-5(ตามแบบเทศบาลตาบลหินดาดกาหนด) ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 1 ลาดับที่ 1
ประธานสภาฯ
- มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอแนะอื่นใดหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
นายทศพร ปานมน
2. โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหินดาด
นายช่างโยธา หมู่ที่
1 บ้านหินดาดงบประมาณ 500 ,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อ
ระบายน้าพร้อมบ่อพักท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณบ้าน นายสุรพล ค้าดี –
บริเวณซุ้มประตูชุมชนโนนจาปา-หัวทานบ ท่อระบายน้า คสล. มอก. ชั้น3 ศก.
0.80 เมตร และบ่อพัก คสล. จานวน 19 บ่อ ความยาวรวม 185 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลตาบลหินดาดกาหนด) ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
(เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่6 หน้า1ลาดับที่ 2
ประธานสภาฯ
- มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอแนะอื่นใดหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
นายทศพร ปานมน 3.โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโนนสง่า
นายช่างโยธา หมู่ที่
1 บ้านหินดาด งบประมาณ 500 ,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อ
ระบายน้าพร้อมบ่อพักท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหินดาด
– บริเวณบ้านนายสุพรัชต์ จิตแกล้ว ท่อระบายน้า คสล. มอก. ชั้น 3 ศก.0.40 ม.
และบ่อพัก คสล.จานวน 28.00 บ่อ ความยาวรวม 275.00 เมตร
(ตามแบบเทศบาลตาบลหินดาดกาหนด) ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 2 ลาดับที่ 3
ประธานสภาฯ
- มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอแนะอื่นใดหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
นายทศพร ปานมน 4.โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนพลวงโพธิ์
นายช่างโยธา พัฒนา หมู่ที่
10 บ้านหลุมดิน งบประมาณ 470,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกบริเวณบ้าน
นางวรรญา วิ่งพิมาย – บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 ท่อระบายน้า คสล. มอก.
ชั้น 3 ศก. 0.40 ม. และบ่อพัก คสล. จานวน 26.00 บ่อ ความยาวรวม 258.00
เมตร(ตามแบบเทศบาลตาบลหินดาดกาหนด) ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.
2561 - 2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 2 ลาดับที่ 4
ประธานสภาฯ
- มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอแนะอื่นใดหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
นายทศพร ปานมน
5. โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหินดาด
นายช่างโยธา หมู่ที่
1 บ้านหินดาด งบประมาณ 360,000 บาท บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
วางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณบ้านนายศรีนวล
ศรียอดปรางค์ – ทางหลวง 206 หินดาด –พิมาย ท่อระบายน้า คสล. มอก.ชั้น 3
ศก. 0.40 ม. และบ่อพัก คสล. จานวน 20.00 บ่อ ความยาวรวม 190.00 ม.
(ตามแบบเทศบาลตาบลหินดาดกาหนด) ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 3 ลาดับที่ 5
ประธานสภาฯ
- มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอแนะอื่นใดหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
/นายทศพร...

-6นายทศพร ปานมน 6. โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโนนสง่า
นายช่างโยธา หมู่ที่
1 บ้านหินดาด งบประมาณ 140,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อ
ระบายน้าพร้อมบ่อพักท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณบ้านนายบุญส่ง แปลงไธ
สง– บริเวณบ้านนายอนุศรน์ แซ่แต้ ท่อระบายน้า คสล. มอก. ชั้น 3 ศก. 0.40 ม.
และบ่อพัก คสล. จานวน 8.00 บ่อ ความยาวรวม 75.00 ม. (ตามแบบเทศบาล
ตาบลหินดาดกาหนด) ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 3 ลาดับที่ 6
ประธานสภาฯ
- มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอแนะอื่นใดหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
นายทศพร ปานมน 7.โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนเพชรเจริญ
นายช่างโยธา หมู่ที่ 8 บ้านเมืองเพชร งบประมาณ 330
,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวาง
ท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกบริเวณบ้านนาย
ศรีจัน ส่วนชอบ – บริเวณไร่นางสมจิต ค้าดี ท่อระบายน้า คสล. มอก. ชั้น 3
ศก. 0.40 เมตร และบ่อพัก คสล. จานวน 19.00 บ่อ ความยาวรวม 180.00
เมตร (ตามแบบเทศบาลตาบลหินดาดกาหนด) ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 4 ลาดับที่ 7
ประธานสภาฯ
- มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอแนะอื่นใดหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
นายทศพร ปานมน 8.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนป่าสงวน หมู่ที่ 1 บ้าน
นายช่างโยธา หินดาด งบประมาณ 500
,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม–บริเวณที่นาของ
นายชื่น ไชยอินทร์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia 0.60 เมตร จานวน 9.00 ท่อน เมตร
(ตามแบบเทศบาลตาบลหินดาดกาหนด) ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 5 ลาดับที่ 8
ประธานสภาฯ
- มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอแนะอื่นใดหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
นายทศพร ปานมน 9.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนป่าสงวน หมู่ที่ 1 บ้าน
นายช่างโยธา หินดาด งบประมาณ 500
,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณบ้านนายสุข พิมพ์เวิน– บริเวณที่นานาย
ประดิษฐ์ ชอบใหญ่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 815.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลตาบลหินดาดกาหนด) ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
(เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 5 ลาดับที่ 9
ประธานสภาฯ
- มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอแนะอื่นใดหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี

/นายทศพร...

-7นายทศพร ปานมน 10.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโนนจาปา –
นายช่างโยธา หัวทานบ หมู่ที่
1 บ้านหินดาด งบประมาณ 220,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณที่ดิน นายสาเริง ประจัน
ทะสี – บริเวณที่ดินนายวิโรจน์ ประจันทะสี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
360.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตาบลหินดาดกาหนด) ปรากฏแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)(เพิ่มเติมครั้งที่ 4)ยุทธศาสตร์ที่6หน้า 6ลาดับที่ 10
ประธานสภาฯ
- มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอแนะอื่นใดหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
นายทศพร ปานมน 11.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหินดาด หมู่ที่ 1
นายช่างโยธา
บ้านหินดาด งบประมาณ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณบ้านนายไว กล้าหาญ– บริเวณสวนนาย
อุดม ค้าดี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 208.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 832.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลตาบลหินดาดกาหนด) ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
(เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า6 ลาดับที่ 11
ประธานสภาฯ
- มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอแนะอื่นใดหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
นายทศพร ปานมน 12.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโนนจาปา – หัว
นายช่างโยธา
ทานบ หมู่ที่ 1 บ้านหินดาด งบประมาณ 370,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณที่ดินนางสมจิตร ค้าดี –
บริเวณสวนนายสมชาย หนไธสง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 600.00 (ตาม
แบบเทศบาลตาบลหินดาดกาหนด) ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 7 ลาดับที่ 12
ประธานสภาฯ
- มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอแนะอื่นใดหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
นายทศพร ปานมน 13.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนป่าสงวน หมู่ที่
1
นายช่างโยธา
บ้านหินดาด งบประมาณ 490,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณข้างร้านค้านางสาวมนทิรา มารมย์ –บริเวณที่
นานายอุดม ชอบใหญ่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 812.00 ตารางเมตร
(ตามแบบเทศบาลตาบลหินดาดกาหนด) ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 7 ลาดับที่ 13
ประธานสภาฯ
- มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอแนะอื่นใดหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี

/นายทศพร...

-8นายทศพร ปานมน 14.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนเมืองเพชร หมู่ที่
8
นายช่างโยธา บ้านเมืองเพชร งบประมาณ 500
,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมทางไปหนอง
ตะลุมปุ๊ก – บริเวณไร่นายแสวง วอยพิมาย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 162.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า810.00
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Dia 0.60 เมตร
จานวน 9.00 ท่อน (ตามแบบเทศบาลตาบลหินดาดกาหนด) ปรากฏแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 8
ลาดับที่ 14
ประธานสภาฯ
- มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอแนะอื่นใดหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
นายทศพร ปานมน 15.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนเมืองเพชร หมู่ที่
8
นายช่างโยธา บ้านเมืองเพชร งบประมาณ 500
,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณสามแยกเมืองเก่า 3 – บริเวณที่ดินนาง
ประณีต อุทัยวงศ์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 815.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลตาบลหินดาดกาหนด) ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
(เพิ่มเติมครั้งที่ 4)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 8 ลาดับที่ 15
ประธานสภาฯ
- มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอแนะอื่นใดหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
นายทศพร ปานมน 16.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา
นายช่างโยธา หมู่ที่
10 บ้านหลุมดินงบประมาณ 500,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณสามแยกถนน ค.ส.ล.เดิมสาย
ทางไปอ่างห้วยหินลาด – บริเวณที่นานางสะอาด ปัทมะเจริญ ขนาดกว้าง 5.00
เมตร ยาว 163.00 หนา 0.15 เมตร เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 815.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตาบลหินดาดกาหนด) ปรากฏ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 6
หน้า 9 ลาดับที่ 16
ประธานสภาฯ
- มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอแนะอื่นใดหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
นายทศพร ปานมน 17.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา
นายช่างโยธา หมู่ที่
10 บ้านหลุมดิน งบประมาณ 490,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณที่นานายลือชัย เที่ยงกระโทก– บริเวณที่
นานายธนโชติ เพชรพรม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว129.00 เมตร หนา0.15
เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 807.00 ตารางเมตร
(ตามแบบเทศบาลตาบลหินดาดกาหนด) ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 9 ลาดับที่ 17
ประธานสภาฯ
- มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอแนะอื่นใดหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
/นายทศพร...

-9นายทศพร ปานมน 18. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนป่าสงวน หมู่ที่
1
นายช่างโยธา บ้านหินดาด งบประมาณ 500
,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณบ้านนายสมัย วรสาร – บริเวณที่นา
นางสุทิน แรตสันเทียะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 820.00 ตารางเมตร
(ตามแบบเทศบาลตาบลหินดาดกาหนด) ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 10 ลาดับที่ 18
ประธานสภาฯ
- มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอแนะอื่นใดหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
นายทศพร ปานมน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
นายช่างโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
สานักปลัดเทศบาล
19. โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตาบลหินดาด
จานวน 8 ตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชุมชนศิลาประชารักษ์ 4
ตัว
ชุมชนหินดาด
2
ตัว
ชุมชนหลุมดิน
1
ตัว
ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา
1
ตัว
ประธานสภาฯ
- มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอแนะอื่นใดหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1
ประธานสภาฯ - ให้เลขานุการฯ ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมได้รับทราบ
เลขานุการสภาฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4 ) พ.ศ.2561 ข้อ 89 อปท. อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ของ อปท. ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการ
ชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ อปท. หรือกิจการที่จัดทาเพื่อ
(2) บาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ อปท.หรือ
ตามที่กฎหมายกาหนด
(3) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของ อปท.แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
(4) ให้กันเงินสะสมสารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและ
กรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
(5) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว อปท.ต้องดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การ
ใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้ อปท.ใช้จ่ายเงินสะสมโดยคานึงถึงฐานะการเงินการคลังของ อปท.และเสถียรภาพ
ในระยะยาว
/ตามที.่ ..

-10ตามที่กองคลังได้ชี้แจงไปแล้วนั้นเทศบาลตาบลหินดาดมีเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้
ทั้งหมด 14
,578,708.42 บาท
ประธานสภาฯ
ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบและยอดเงินสะสม ที่สามารถจ่ายได้มี
ผู้ใดจะสอบถามหรือมีข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้ลงมติว่าจะอนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสมตามที่ปลัดเทศบาลฯเสนอมาหรือไม่ โดยให้ลงมติเป็นรายโครงการ
ตามลาดับ ดังนี้
1.โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโนนสง่า
หมู่ที่
1 บ้านหินดาด งบประมาณ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อ
ระบายน้าพร้อมบ่อพักท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณบ้านนายชนะ ผาเวช –
บริเวณทางหลวงหมายเลข 206 ท่อระบายน้า คสล. มอก. ชั้น 3 ศก. 0.40 ม.
และบ่อพัก คสล. จานวน 28.00 บ่อ ความยาวรวม 275.00 เมตร (ตามแบบ
เทศบาล ตาบลหินดาดกาหนด) ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 1 ลาดับที่ 1
ที่ประชุม
- มีมติ อนุมัติ 5 เสียง (นายที,นายแดง,นายสุรัส,นายพล,นายสมัย)
ไม่อนุมัติ 4 เสียง (นายสมชาย
,นางสาวทัศนียา,นายสถาพร,นายเสมอ)
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ
2. โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหินดาด
หมู่ที่
1 บ้านหินดาดงบประมาณ 500 ,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อ
ระบายน้าพร้อมบ่อพักท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณบ้าน นายสุรพล ค้าดี –
บริเวณซุ้มประตูชุมชนโนนจาปา-หัวทานบ ท่อระบายน้า คสล. มอก. ชั้น3 ศก.
0.80 เมตร และบ่อพัก คสล. จานวน 19 บ่อ ความยาวรวม 185 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลตาบลหินดาดกาหนด) ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
(เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่6 หน้า1ลาดับที่ 2
ที่ประชุม
- มีมติ อนุมัติ 5 เสียง (นายที,นายแดง,นายสุรัส,นายพล,นายสมัย)
ไม่อนุมัติ 3 เสียง (นางสาวทัศนียา
,นายสถาพร,นายเสมอ) งดออกเสียง 2 เสียง
(ประธานสภาฯ
,นายสมชาย)
ประธานสภาฯ 3.โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโนนสง่า
หมู่ที่
1 บ้านหินดาด งบประมาณ 500 ,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อ
ระบายน้าพร้อมบ่อพักท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหินดาด
– บริเวณบ้านนายสุพรัชต์ จิตแกล้ว ท่อระบายน้า คสล. มอก. ชั้น 3 ศก.0.40 ม.
และบ่อพัก คสล.จานวน 28.00 บ่อ ความยาวรวม 275.00 เมตร
(ตามแบบเทศบาลตาบลหินดาดกาหนด) ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 2 ลาดับที่ 3
ที่ประชุม
- มีมติ อนุมัติ 5 เสียง (นายที,นายแดง,นายสุรัส,นายพล,นายสมัย)
ไม่อนุมัติ 2 เสียง (นายสมชาย
,นางสาวทัศนียา) งดออกเสียง 3 เสียง
(ประธานสภาฯ
,นายเสมอ,นายสถาพร)
ประธานสภาฯ 4.โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนพลวงโพธิ์
พัฒนา หมู่ที่
10 บ้านหลุมดิน งบประมาณ 470,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกบริเวณบ้าน
นางวรรญา วิ่งพิมาย – บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 ท่อระบายน้า คสล. มอก.
ชั้น 3 ศก. 0.40 ม. และบ่อพัก คสล. จานวน 26.00 บ่อ
/ความยาว...

-11ความยาวรวม 258.00 เมตร(ตามแบบเทศบาลตาบลหินดาดกาหนด) ปรากฏ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 6
หน้า 2 ลาดับที่ 4
ที่ประชุม
- มีมติ อนุมัติ 5 เสียง (นายที,นายแดง,นายสุรัส,นายพล,นายสมัย)
ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
(ประธานสภาฯ,นายเสมอ,นายสถาพร
นายสมชาย
,นางสาวทัศนียา)
ประธานสภาฯ
5. โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหินดาด
หมู่ที่
1 บ้านหินดาด งบประมาณ 360,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
วางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณบ้านนายศรีนวล
ศรียอดปรางค์ – ทางหลวง 206 หินดาด –พิมาย ท่อระบายน้า คสล. มอก.ชั้น 3
ศก. 0.40 ม. และบ่อพัก คสล. จานวน 20.00 บ่อ ความยาวรวม 190.00 ม.
(ตามแบบเทศบาลตาบลหินดาดกาหนด) ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 3 ลาดับที่ 5
ที่ประชุม
- มีมติ อนุมัติ 5 เสียง (นายที,นายแดง,นายสุรัส,นายพล,นายสมัย)
ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
(ประธานสภาฯ,นายเสมอ,นายสถาพร
นายสมชาย
,นางสาวทัศนียา)
ประธานสภาฯ 6. โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโนนสง่า
หมู่ที่
1 บ้านหินดาด งบประมาณ 140,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อ
ระบายน้าพร้อมบ่อพักท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณบ้านนายบุญส่ง แปลงไธ
สง– บริเวณบ้านนายอนุศรน์ แซ่แต้ ท่อระบายน้า คสล. มอก. ชั้น 3 ศก. 0.40 ม.
และบ่อพัก คสล. จานวน 8.00 บ่อ ความยาวรวม 75.00 ม. (ตามแบบเทศบาล
ตาบลหินดาดกาหนด) ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 3 ลาดับที่ 6
ที่ประชุม
- มีมติ อนุมัติ 5 เสียง (นายที,นายแดง,นายสุรัส,นายพล,นายสมัย)
ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
(ประธานสภาฯ,นายเสมอ,นายสถาพร
นายสมชาย
,นางสาวทัศนียา)
ประธานสภาฯ 7.โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนเพชรเจริญ
หมู่ที่ 8 บ้านเมืองเพชร งบประมาณ 330
,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวาง
ท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกบริเวณบ้านนาย
ศรีจัน ส่วนชอบ – บริเวณไร่นางสมจิต ค้าดี ท่อระบายน้า คสล. มอก. ชั้น 3
ศก. 0.40 เมตร และบ่อพัก คสล. จานวน 19.00 บ่อ ความยาวรวม 180.00
เมตร (ตามแบบเทศบาลตาบลหินดาดกาหนด) ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 4 ลาดับที่ 7
ที่ประชุม
- มีมติ อนุมัติ 5 เสียง (นายที,นายแดง,นายสุรัส,นายพล,นายสมัย)
ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
(ประธานสภาฯ,นายเสมอ,นายสถาพร
นายสมชาย
,นางสาวทัศนียา)
ประธานสภาฯ 8.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนป่าสงวน หมู่ที่
1 บ้าน
หินดาด งบประมาณ 500
,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม–บริเวณที่นาของ
นายชื่น ไชยอินทร์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร
/พร้อมวางท่อ...

-12พร้อมวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia 0.60 เมตร
จานวน 9.00 ท่อน เมตร
(ตามแบบเทศบาลตาบลหินดาดกาหนด) ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 5 ลาดับที่ 8
ที่ประชุม
- มีมติ อนุมัติ 5 เสียง (นายที,นายแดง,นายสุรัส,นายพล,นายสมัย)
ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
(ประธานสภาฯ,นายเสมอ,นายสถาพร
นายสมชาย
,นางสาวทัศนียา)
ประธานสภาฯ 9.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนป่าสงวน หมู่ที่
1 บ้าน
หินดาด งบประมาณ 500
,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณบ้านนายสุข พิมพ์เวิน– บริเวณที่นานาย
ประดิษฐ์ ชอบใหญ่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 815.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลตาบลหินดาดกาหนด) ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
(เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 5 ลาดับที่ 9
ที่ประชุม
- มีมติ อนุมัติ 5 เสียง (นายที,นายแดง,นายสุรัส,นายพล,นายสมัย)
ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
(ประธานสภาฯ,นายเสมอ,นายสถาพร
นายสมชาย
,นางสาวทัศนียา)
ประธานสภาฯ 10.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโนนจาปา –
หัวทานบ หมู่ที่
1 บ้านหินดาด งบประมาณ 220,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณที่ดิน นายสาเริง ประจัน
ทะสี – บริเวณที่ดินนายวิโรจน์ ประจันทะสี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
360.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตาบลหินดาดกาหนด) ปรากฏแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)(เพิ่มเติมครั้งที่ 4)ยุทธศาสตร์ที่6หน้า 6ลาดับที่ 10
ที่ประชุม
- มีมติ อนุมัติ 5 เสียง (นายที,นายแดง,นายสุรัส,นายพล,นายสมัย)
ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
(ประธานสภาฯ,นายเสมอ,นายสถาพร
นายสมชาย
,นางสาวทัศนียา)
ประธานสภาฯ 11.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหินดาด หมู่ที่
1
บ้านหินดาด งบประมาณ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณบ้านนายไว กล้าหาญ– บริเวณสวนนาย
อุดม ค้าดี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 208.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 832.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลตาบลหินดาดกาหนด) ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
(เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า6 ลาดับที่ 11
ที่ประชุม
- มีมติ อนุมัติ 5 เสียง (นายที,นายแดง,นายสุรัส,นายพล,นายสมัย)
ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
(ประธานสภาฯ,นายเสมอ,นายสถาพร
นายสมชาย
,นางสาวทัศนียา)
/ประธานสภาฯ...

-13ประธานสภาฯ 12.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโนนจาปา – หัว
ทานบ หมู่ที่ 1 บ้านหินดาด งบประมาณ 370,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณที่ดินนางสมจิตร ค้าดี –
บริเวณสวนนายสมชาย หนไธสง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 600.00 (ตาม
แบบเทศบาลตาบลหินดาดกาหนด) ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 7 ลาดับที่ 12
ที่ประชุม
- มีมติ อนุมัติ 5 เสียง (นายที,นายแดง,นายสุรัส,นายพล,นายสมัย)
ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
(ประธานสภาฯ,นายเสมอ,นายสถาพร
นายสมชาย
,นางสาวทัศนียา)
ประธานสภาฯ 13.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนป่าสงวน หมู่ที่
1
บ้านหินดาด งบประมาณ 490,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณข้างร้านค้านางสาวมนทิรา มารมย์ –บริเวณที่
นานายอุดม ชอบใหญ่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 812.00 ตารางเมตร
(ตามแบบเทศบาลตาบลหินดาดกาหนด) ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 7 ลาดับที่ 13
ที่ประชุม
- มีมติ อนุมัติ 5 เสียง (นายที,นายแดง,นายสุรัส,นายพล,นายสมัย)
ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
(ประธานสภาฯ,นายเสมอ,นายสถาพร
นายสมชาย
,นางสาวทัศนียา)
ประธานสภาฯ 14.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนเมืองเพชร หมู่ที่
8
บ้านเมืองเพชร งบประมาณ 500
,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมทางไปหนอง
ตะลุมปุ๊ก – บริเวณไร่นายแสวง วอยพิมาย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 162.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า810.00
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Dia 0.60 เมตร
จานวน 9.00 ท่อน (ตามแบบเทศบาลตาบลหินดาดกาหนด) ปรากฏแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 8
ลาดับที่ 14
ที่ประชุม
- มีมติ อนุมัติ 5 เสียง (นายที,นายแดง,นายสุรัส,นายพล,นายสมัย)
ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
(ประธานสภาฯ,นายเสมอ,นายสถาพร
นายสมชาย
,นางสาวทัศนียา)
ประธานสภาฯ 15.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนเมืองเพชร หมู่ที่
8
บ้านเมืองเพชร งบประมาณ 500
,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณสามแยกเมืองเก่า 3 – บริเวณที่ดินนาง
ประณีต อุทัยวงศ์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 815.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลตาบลหินดาดกาหนด) ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
(เพิ่มเติมครั้งที่ 4)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 8 ลาดับที่ 15
/ที่ประชุม...

-14ที่ประชุม

- มีมติ อนุมัติ 5 เสียง (นายที,นายแดง,นายสุรัส,นายพล,นายสมัย)
ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
(ประธานสภาฯ,นายเสมอ,นายสถาพร
นายสมชาย
,นางสาวทัศนียา)
ประธานสภาฯ 16.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา
หมู่ที่
10 บ้านหลุมดินงบประมาณ 500,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณสามแยกถนน ค.ส.ล.เดิมสาย
ทางไปอ่างห้วยหินลาด – บริเวณที่นานางสะอาด ปัทมะเจริญ ขนาดกว้าง 5.00
เมตร ยาว 163.00 หนา 0.15 เมตร เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 815.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตาบลหินดาดกาหนด) ปรากฏ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 6
หน้า 9 ลาดับที่ 16
ที่ประชุม
- มีมติ อนุมัติ 5 เสียง (นายที,นายแดง,นายสุรัส,นายพล,นายสมัย)
ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
(ประธานสภาฯ,นายเสมอ,นายสถาพร
นายสมชาย
,นางสาวทัศนียา)
ประธานสภาฯ 17.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา
หมู่ที่
10 บ้านหลุมดิน งบประมาณ 490,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณที่นานายลือชัย เที่ยงกระโทก– บริเวณที่
นานายธนโชติ เพชรพรม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว129.00 เมตร หนา0.15
เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 807.00 ตารางเมตร
(ตามแบบเทศบาลตาบลหินดาดกาหนด) ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 9 ลาดับที่ 17
ที่ประชุม
- มีมติ อนุมัติ 5 เสียง (นายที,นายแดง,นายสุรัส,นายพล,นายสมัย)
ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
(ประธานสภาฯ,นายเสมอ,นายสถาพร
นายสมชาย
,นางสาวทัศนียา)
ประธานสภาฯ 18. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนป่าสงวน หมู่ที่
1
บ้านหินดาด งบประมาณ 500
,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณบ้านนายสมัย วรสาร – บริเวณที่นา
นางสุทิน แรตสันเทียะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 820.00 ตารางเมตร
(ตามแบบเทศบาลตาบลหินดาดกาหนด) ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 10 ลาดับที่ 18
ที่ประชุม
- มีมติ อนุมัติ 5 เสียง (นายที,นายแดง,นายสุรัส,นายพล,นายสมัย)
ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
(ประธานสภาฯ,นายเสมอ,นายสถาพร
นายสมชาย
,นางสาวทัศนียา)

/ประธาน...

-15ประธานสภาฯ
19. โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตาบลหินดาด
งบประมาณ 490
,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาระบบกล้องวงจรปิด
ภายในเขตเทศบาลตาบลหินดาด จานวน 8 ตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชุมชนศิลาประชารักษ์
4
ตัว
ชุมชนหินดาด
2
ตัว
ชุมชนหลุมดิน
1
ตัว
ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา
1
ตัว
ที่ประชุม
- มีมติ อนุมัติ 9 เสียง(นายที,นายแดง,นายสุรัส,นายพล,นายสมัย,นายเสมอ,
นายสถาพร
,นายสมชาย,นางสาวทัศนียา) ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
(ประธานสภาฯ)
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ประธานสภาฯ
-มีผู้ใดเสนอแนะเรื่องอื่นใดหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก ขอขอบคุณสมาชิกสภา ปลัด เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม
ประชุมในครั้งนี้
กล่าวปิดประชุม เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)
สุภาวดี พยัคฆกุล
(นางสาวสุภาวดี พยัคฆกุล)
เลขานุการสภาฯ

(ลงชื่อ)

คม ปานกลาง
ประธานสภา ฯ

ผู้บันทึกการประชุม

ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายคม ปานกลาง)

