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บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบัลลังก์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2563 

   วันที่ 16  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕63   เวลา  09.30 น. 
ณ   ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลบัลลังก์ 

************************************************************** 
ผู้มาประชุม     จ านวน    ๑2   คน    

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายชลอ   ดีขุนทด ประธานสภาเทศบาลต าบลบัลลังก์ ชลอ   ดีขุนทด  
2 นางบังอร  กะสันเทียะ รองประธานสภาเทศบาลต าบลบัลลังก์ บังอร กะสันเทียะ  
3 นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบัลลังก์ เขต 1 ประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  
4 นายเคลื่อน  งิมขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบัลลังก์ เขต 1 เคลื่อน  งิมขุนทด  
5 นายอัวะ  ตอบสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบัลลังก์ เขต 1 อัวะ  ตอบสันเทียะ  
6 นายสุข  อยู่เจริญ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบัลลังก์ เขต 1 สุข  อยู่เจริญ  
7 นางสมพร  หึกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบัลลังก์ เขต 2 สมพร  หึกขุนทด  
8 นายฉลองชัย  สถิตายุธ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบัลลังก์ เขต 2 ฉลองชัย  สถิตายุธ  
9 นายพิทักษ์  สวัสดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบัลลังก์ เขต 2 พิทักษ์  สวัสดี  

10 นายพิชิต  รอดเมือง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบัลลังก์ เขต 2 พิชิต  รอดเมือง  
11 นายกองพล  มีเงิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบัลลังก์ เขต 2 กองพล  มีเงิน  
12 นายคูณ  รักชาติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบัลลังก์ เขต 2 คูณ  รักชาติ  
13 นางณัฐญาวีย์  งีสันเทียะ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบัลลังก์ ณัฐญาวีย์  งสีันเทียะ  

 

ผู้ลาประชุม         จ านวน   -  คน   
 
 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม    จ านวน   7  คน 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีต าบลบัลลังก์ ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรตันา  
2 นายสุเทพ  จินากูล รองนายกเทศมนตรีต าบลบัลลังก์ สุเทพ  จินากูล  
3 นายชิ้น  กมลเพชร รองนายกเทศมนตรีต าบลบัลลังก์ ชิ้น  กมลเพชร  
4 นายลิ  ขุนสันเทียะ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบัลลังก์ ลิ  ขุนสันเทียะ  
5 นายเจริญ  ฟองสันเทียะ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบัลลังก์ เจริญ  ฟองสันเทียะ  
6 นางอริยา  ประสมทรัพย์ ผู้อ านวยการกองคลัง อริยา  ประสมทรัพย์  
7 นางสาวสุดารัตน์  โพธิ์ถาวร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุดารัตน์  โพธิ์ถาวร  

 

 
 
      
           /เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.   

เมื่อถึงก าหนดเวลาการประชุมแล้ว นางณัฐญาวีย์  งีสันเทียะ เลขานุการสภาเทศบาลต าบล
บัลลังก์ ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 25 วรรคแรก ปรากฏว่าสมาชิ กสภาเทศบาล
ได้มาครบองค์ประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว จึงได้เชิญประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้ว
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไป 
นายชลอ  ดีขุนทด  เรียนท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล    เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

บัดนี้ ท่านสมาชิกได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม ครับ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายชลอ  ดีขุนทด  เรียนท่านนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานาย
เทศมนตรี 

ประธานสภาเทศบาล    เลขานุการนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 ในวาระที่ 1  
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีแจ้งเรื่องต่อที่ประชุมครับ 

 

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก   คณะผู้บริหาร   หัวหน้าส่วน
ราชการ 

นายกเทศมนตรี และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา   
นายกเทศมนตรีต าบลบัลลังก์  ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหาร ท่าน
สมาชิกสภา ข้าราชการพนักงานที่ได้ร่วมกิจกรรมเพ่ือแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ อ าเภอโนนไทย และบริเวณลาน
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และขออนุญาตน าเรียนการด าเนินงานที่ผ่านมาต่อที่
ประชุม ดังนี้ ครับ 

      - วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ได้เสนอขอรับการสนับสนุน 
     งบประมาณงบกลาง เพ่ือท าการก่อสร้างหรือซ่อมสร้างถนน Asphaltic  
     Concrete  (Pavement In – Place Recycling) งบประมาณ 40 กว่าล้าน 
     บาท ณ แขวงทางหลวงชนบท นครราชสีมา ได้แก่สายทางจากโคกสวาย เส้น  
     ทล. 205 - เทศบาลต าบลบัลลังก์ - บ้านโพธิ์ตาสี 

- วันเสาร์ ที่ 3 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ 
กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีต าบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ปลัดเทศบาลฯ ก านัน และผู้ใหญ่บ้านฯ ร่วมให้การต้อนรับ ส.ส.ทัศนียา   
รัตนเศรษฐ  รองประธาน กมธ.การศึกษา, นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ  เลขาฯ รมช.
กระทรวงคมนาคม  และนายสมชาย อ าพันกาญจน์ นายอ าเภอโนนไทย ได้มา
มอบสิ่งของให้กับประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้อนของอุทกภัย น้ าท่วม 
ไม่น้อยกว่า 600 ชุดในพ้ืนที่ของต าบลบัลลังก์ 
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      - ในห้วงที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มาน าเสนอ 
      โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1  
     มหาวิทยาลัย) เพ่ือลดปัญหาการว่างงานในระยะแรก โดยด าเนินการจ้างงาน  
     ต าบลละ 20 คน ซึ่งผู้ที่จะได้รับการจ้างงาน แบ่งออกเป็น 

1. ประชาชนทั่วไป ในพ้ืนที่ชุมชนนั้นหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง อัตราจ้าง 
9,000 บาท/เดือน  จ านวน 5 คน 

2. บัณฑิตจบมาไม่เกิน 3 ปี กลับมาท างานในพ้ืนที่ อัตรา 15,000 

บาท/เดือน  จ านวน 10 คน 

  3. นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับต่าง ๆ ทั้งอุดมศึกษา อาชีวศึกษา 

อัตรา 5,000 บาท/เดือน  จ านวน 5 คน 

 ซึ่งในเรื่องนี้ผมได้ประสานขอโควตาไปยังต าบลใกล้เคียง ต าบลละ  

2 คน หากโครงการนี้ได้รับการอนุมัติแล้วท่านสมาชิกและส่วนที่เกี่ยวข้องก็

ช่วยกันพิจารณานะครับ ส่วนนี้เป็นการใช้งบประมาณแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจจาก

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และอีกอย่างคือโครงการอาสาสมัคร

บริบาลท้องถิ่น เป็นการจ้างงานในพื้นท่ี ซึ่งในต าบลบัลลังก์ มี 2 คน  
      - วันที่ 24 ตุลาคม  2563  ได้เข้ารับรางวัลธรรมาภิบาล นารายณ์ 
     ทรงสุบรรณ จากท่าน วิรัช รัตนเศรษฐ  ประธานกรรมการประสานงาน 
     พรรคร่วมรัฐบาล  ทีเ่ดอะมอลล์โคราช  
      - วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ไดเ้สนอของบประมาณผ่านไปยังส านักงาน 
     ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา วงเงินงบประมาณ  
     15 ล้านบาท สืบเนื่องจากผลกระทบของพายุโนอึล ในห้วงที่ผ่านมาท าให้ถนน 
     ในพ้ืนที่รับความเสียหาย ซึ่ งในส่วนนี้  ช่วงแรกเสนอไป 22 โครงการ  
     งบประมาณ 10 ล้านบาท (โครงการละไม่เกิน 500,000 บาท) และขอ 
     เพ่ิมเติมไปอีก 8 โครงการ งบประมาณ 3 ล้านกว่าบาท ส่วนนี้เป็นงบกลาง  
     และในส่วนของเทศบาลเป็นถนนหินคลุก โครงการละไม่เกิน 500,000 บาท   
     และอีกส่วนคือถนนลาดยางโครงข่ายทางหลวงชนบท ซึ่งของเดิมได้เข้าร่วม 
     โครงการขยายถนนจากแยกกุดม่วง – อ าเภอพระทองค า งบประมาณ  
     2,000 ล้านบาท ซึ่งเข้ามาอีกประมาณ 200 เมตร ก็จะเชื่อมต่อกับถนนของ 
     ต าบลบัลลังก์ จึงเป็นโอกาสที่ได้น าเสนอขอท าเป็นถนนโครงข่ายทางหลวง 
     ชนบทในต าบลบัลลังก์ ซึ่งได้รับความกรุณาจากทางหลวงชนบทบรรจุเข้าแผน 
     ปี 2565 เรียบร้อย ได้แก่ 1) เส้นทาง ทางหลวงชนบท กม. 205 จาก 
     โคกสวาย ผ่านมายังเทศบาลต าบลบัลลังก์ ไปถนนใต้อ่างเก็บน้ าล าเชียงไกร  
     ออกไปทางสายกระดาน - บ้านเขื่อน ไปทางโค้งตะคร้อ 2)  จาก กม.2068  
     บ้านส าโรง - บ้านซิน - บ้านหนองแวง – กกไข่เน่า ไปทางคลองส่งน้ า 
     ข้ามสะพานไปทางสายเมืองเก่า – โกรกหอย สิ้นสุด กม.4008 3) จากทาง 
     แยกข้ามสะแกแสงไปทางบ้านด่านโกรงกลาง - บ้านหนองตาล ไปทาง 
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     ท้ายคลองส่งน้ าบ้านหนองแจง ต่อไปตามเส้นทางคลองส่งน้ าไปแล้วมาบรรจบ 
     กับเส้นทางบ้านส าโรง  

  - วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 25863 คณะผู้บริหารได้ไปร่วมงานท าบุญ
อายุวัฒนมงคล 58 ปี ของท่านพระครูโสภณธรรมวิสุทธิ์ วัดบ้านโนนสะอาด  
ซ่ึงสมาชิกหลายๆ ท่านก็ได้ไปร่วมรดน้ าขอพรท่านด้วยเช่นกัน  

      - วันเสาร์ ที่ 14 ตุลาคม 2563 กระผมไปประชุมที่ปากช่อง ได้รับ 
     ทราบว่าช่างที่รับงานท าสะพานบ้านคูเมืองมาด าเนินการแล้ว แต่เนื่องจาก 
     เมื่อวานน้ าจากอ่างเก็บน้ าล าเชียงไกรล้นบิ๊กแบค ท าให้ต้องท าตอม่อสะพาน 
     ขึ้นใหม่ และได้ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานให้เห็นภาพก่อนท า ระหว่างท าและ 
     หลังท า ซ่ึงเทศบาลของเราได้มีส่วนร่วมในการติดตามอย่างใกล้ชิด  
     กระผมขออนุญาตน าเรียนเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ  
ทีป่ระชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

(สมัยวิสามัญ สมัยที ่1 ประจ าปี 2563 วนัที่ 29 กันยายน 2563) 
นายชลอ  ดีขุนทด  ขอเชิญท่านสมาชิกตรวจดูบันทึกการประชุม ซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับ 
ประธานสภาเทศบาล  หนังสือเชิญประชุม ท่านใดมีข้อสงสัยหรือขอแก้ไขในส่วนใดหรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุม    ไม่มี 
 

นายชลอ  ดีขุนทด  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรอง 
ประธานสภาเทศบาล  รายงานการประชุม นะครับ 
  สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ 

สมัยที ่1 ประจ าปี 2563  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 โปรดยกมือครับ 
 

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม จ านวน 12 เสียง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3          ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินทุนส ารองสะสม 
นายชลอ  ดีขุนทด  ท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินทุน 
ประธานสภาเทศบาล  ส ารองสะสม จ านวน 1,200,000 บาท เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใน

การเดินทางให้แก่ประชาชน ล าดับต่อไปขอเชิญท่านนายก ชี้แจงรายละเอียด
ต่อที่ประชุม ครับ 

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก   คณะผู้บริหาร   หัวหน้าส่วน
ราชการ 

นายกเทศมนตรี และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  
นายกเทศมนตรีต าบลบัลลังก์ ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบใช้จ่าย
เงินทุนส ารองสะสม โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 
 
 
 



๕ 
 
 
  หลักการ 

 ขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินทุนส ารองสะสม  จ านวน 8 โครงการ  
  งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,200,000  บาท รายละเอียดมีดังนี้ 

      1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้านนางแต๋ว บ้านหนองแวง   
     หมู่ที่  2 
     - เทคอนกรีต ขนาดกว้าง 3.20 เมตร หนา 0.15 ความยาว  60  
เมตร    
      ไม่มีไหล่ทาง มีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย 
     กว่า 28.80 ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบมาตรฐาน  

งบประมาณ 108,000  บาท 
  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 1) ประจ าป ี 

  2564 หนา้ 19 ล าดบัท่ี 17  ) 
      2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านคูเมือง - หนองผักกระเฉด  
     บ้านคเูมือง  หมู่ที่  3 
     - เทคอนกรีต  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว   
      65  เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20  เมตร มีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
260    
     ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 39 ลูกบาศก์เมตรตามแบบ
มาตรฐาน 

  งบประมาณ 148,000  บาท 
 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 1) ประจ าป ี 

  2564 หน้า 20 ล าดบัท่ี 18 ) 
      3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้านนายอาจ บ้านสระตะเฆ่    
     หมู่ที่  8 
     - เทคอนกรีต ขนาดกว้าง  3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว    
     104  เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20  เมตร มีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า   
     364 ตารางเมตร และทางเชื่อม 4 ตารางเมตร  ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า   
     54.60 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐาน 
      - วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60  เมตร จ านวน 6 ท่อน  

งบประมาณ 222,000  บาท 
 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 1) ประจ าป ี 

  2564 หน้า 20 ล าดบัท่ี 19 ) 
  4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านบัลลังก์ – บ้านท านบ 

  พัฒนา (ช่วงบ้านบัลลังก์)   บ้านบัลลังก์  หมู่ที่  11 
     - เทคอนกรีต ขนาดกว้าง  4 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว   
     55  เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร มีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า  
220     ตารางเมตร  ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า  33  ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบ 
     มาตรฐาน  และทางเชื่อมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  16.50 ตารางเมตร   
     งบประมาณ 132,000  บาท 



๖ 
 

 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 4) ประจ าป ี 
  2564 หน้า 6 ล าดับที่ 1 ) 

 
 

      5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้านนายกมล บ้านสระตะเฆ่หิน  
     หมู่ที่  15 
     - เทคอนกรีต  ขนาดกว้าง  3.50  เมตร หนา 0.15 เมตร  ความยาว   
      123 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร มีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า  
     430.50 ตารางเมตร  ปรมิาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 64.58 ลูกบาศก์เมตร  
     และทางเชื่อมพ้ืนที่  1   ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐาน  
     งบประมาณ 247,000  บาท 

 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 4) ประจ าป ี 
  2564 หน้า 6 ล าดับที่ 2 ) 

      6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้านนายเข้ง บ้านสระตะเฆ่หิน  
     หมู่ที ่ 15 
     - เทคอนกรีต  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร หนา 0.15 เมตรความยาว   
     58  เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20  เมตร  มีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
232   
     ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 34.80 ลูกบาศก์เมตร  และทาง
เชื่อม 
     พ้ืนที่  1   ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐาน   
     งบประมาณ 132,000  บาท 

 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 4) ประจ าป ี 
  2564 หน้า 7 ล าดับที่ 3 ) 

  7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยท่ารอ  บ้านคูเมืองใหม่   
หมู่ที่  18 

      - เทคอนกรีต ขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว   
      53  เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20  เมตร มีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า  
     185.50  ตารางเมตร  ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า  27.82  ลูกบาศก์เมตร   
     ตามแบบมาตรฐาน และทางเชื่อมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร   

งบประมาณ 106,000  บาท 
 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 4) ประจ าป ี 

  2564 หน้า 7 ล าดับที่ 4) 
   8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้านนายกบ บ้านโนนเจดีย์- 

   พัฒนา หมู่ที่  19 
- เทคอนกรีต  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว  

46  เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20  เมตร  มีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า  
184   ตารางเมตร  ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า  27.60  ลูกบาศก์เมตร   
ตามแบบมาตรฐาน 

  งบประมาณ 105,000  บาท 



๗ 
 

 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 4) ประจ าป ี 
  2564 หน้า 7 ล าดับที่ 5 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 87(2) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หาก
มีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วน  
ที่เกินไปใช้ได้ภายใต้เงื่อนไข ข้อ 89(1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

           

 เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน  2563 
1. เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2563 = 9,386,886.73  บาท 
2. เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564  = 54,500,000.00  บาท 
3. ค านวณยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 87 (2) 

= 54,500,000 x 15   =   8,175,000.00  
บาท 
 100 

4. เงินทุนส ารองเงินสะสม     = 9,386,886.73 บาท 
    หัก  ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมร้อยละ 15  =   8,175,000.00 บาท
  

5. ทุนส ารองเงินสะสมในส่วนที่เกิน ที่น าไปใช้จ่ายได้   
ณ 1 ตุลาคม 2563    =   1,211,883.73 

บาท 
 
ขอจ่ายเงินทุนส ารองสะสม ครั้งนี้   = 1,200,000.00 บาท

 คงเหลือ      =      11,883.73 บาท 
 

นายชลอ  ดีขุนทด  ตามรายละเอียดการขอจ่ายเงินทุนส ารองสะสมที่ท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล  ได้ชี้แจง สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือต้องการอภิปราย ขอเชิญครับ 
 
ที่ประชุม - ไม่มี 

 
นายชลอ  ดีขุนทด  เมื่อไม่มีท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติ นะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้จ่ายเงินทุนส ารองสะสม จ านวน 8 โครงการ 

งบประมาณ 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ 
 

ที่ประชุม เห็นชอบ  จ านวน 12 เสียง 



๘ 
 

  ไม่เห็นชอบ จ านวน  -   เสียง 
  งดออกเสียง จ านวน  -   เสียง 

           

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
      

นายชลอ  ดีขุนทด   ด้วยท่านนายกเทศมนตรี    ได้เสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาล ในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ในหมวดค่าครุภัณฑ์  
     จ านวน 3 รายการ ล าดับต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอรายละเอียด 
     ต่อสภาครับ 
ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก   คณะผู้บริหาร   หัวหน้าส่วน

ราชการ 
นายกเทศมนตรี   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายก  

   เทศมนตรีต าบลบัลลังก์    ตามที่เทศบาลต าบลบัลลังก์ได้ประกาศใช้ 
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปแล้วนั้น  
   เทศบาลมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือเป็นค่า 
   จัดซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเสนอญัตติมาเพ่ือขอ 
   อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี 
   หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
  ขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์  
ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ และขอโอนลดงบประมาณจากโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ 
รายละเอียด ดังนี้ 
 

 รายการที่ 1  โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  รายการ ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด กว้าง 78 เซนติเมตร 
ยาว 28 เซนติเมตร สูง 178 เซนติเมตร จ านวน 6 หลังๆ ละ 5,500 บาท 
เป็นเงิน 33,000  บาท 
 โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงาน ดังต่อไปนี้ 

1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง  

งบประมาณตั้งไว้  จ านวน    246,000  บาท 
คงเหลือก่อนโอน  จ านวน    234,436  บาท 
ขอโอนลด    จ านวน      15,000  บาท 
คงเหลือหลังโอน  จ านวน     219,436  บาท 

2) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง  

งบประมาณตั้งไว้  จ านวน    60,000  บาท 
คงเหลือก่อนโอน  จ านวน    60,000  บาท 



๙ 
 

ขอโอนลด    จ านวน    10,000  บาท 
คงเหลือหลังโอน  จ านวน    50,000  บาท 

3) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง  

งบประมาณตั้งไว้  จ านวน    60,000  บาท 

คงเหลือก่อนโอน  จ านวน    56,500  บาท 
ขอโอนลด    จ านวน      3,000  บาท 
คงเหลือหลังโอน  จ านวน    53,500  บาท 

4) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  

งบประมาณตั้งไว้  จ านวน  5,088,960  บาท 
คงเหลือก่อนโอน  จ านวน  4,578,570  บาท 
ขอโอนลด    จ านวน         5,000  บาท 
คงเหลือหลังโอน  จ านวน  4,573,570  บาท 

เหตุผล 
 

     เนื่องจากกองคลังมีเอกสารส าคัญที่ต้องจัดเก็บเป็นจ านวนมาก สถานที่ 
     ส าหรับจัดเก็บไม่ปลอดภัย ท าให้เอกสารเกิดการช ารุดเสียหาย จึงจ าเป็นต้อง 
     จัดหาตู้ส าหรับเก็บเอกสารให้เพียงพอ 
       

 รายการที่ 2  โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ รายการจัดซื้อเครื่องชั่งดิจิตอล ขนาด 30 กิโลกรัม 
อ่านค่าละเอียด 1 กรัม จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 7,500  บาท  (ชุด
ทดสอบความหนาแน่นในสนาม) 
 โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  

งบประมาณตั้งไว้  จ านวน  5,088,960  บาท 
คงเหลือก่อนโอน  จ านวน  4,573,570  บาท 
ขอโอนลด    จ านวน         7,500  บาท 
คงเหลือหลังโอน  จ านวน  4,566,070  บาท 

เหตุผล 
 

     ด้วยกองช่างมีความจ าเป็นต้องจัดหาชุดทดสอบความหนาแน่นในสนาม 
     ส าหรับงานก่อสร้าง ซึ่งในห้วงที่ผ่านมาเทศบาลได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังทาง 



๑๐ 
 
     หลวงชนบท นครราชสีมา แต่เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานดังกล่าวไม่สามารถให้ 
     ความอนุเคราะห์ได้เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านบุคลากร  

 
 รายการที่ 3  โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 
หน้า/นาที) จ านวน 2 เครื่อง  เป็นเงิน 5,200  บาท   

 
 
รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ

นาที (ppm)  
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีช่อง

เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

 โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงาน  ดังต่อไปนี้ 
1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน (ฝ่าย

ประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
งบประมาณตั้งไว้  จ านวน  5,088,960  บาท 
คงเหลือก่อนโอน  จ านวน  4,566,070  บาท 
ขอโอนลด    จ านวน         2,200  บาท 
คงเหลือหลังโอน  จ านวน  4,563,870  บาท 

2) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง  

งบประมาณตั้งไว้  จ านวน    60,000  บาท 
คงเหลือก่อนโอน  จ านวน    56,500  บาท 
ขอโอนลด    จ านวน      3,000  บาท 
คงเหลือหลังโอน  จ านวน    53,500  บาท 

เหตุผล 
เนื่องจากเครื่องพิมพ์ของส านักปลัดเทศบาลมีสภาพช ารุด ซึ่งที่ 

   ผ่านมาได้ส่งซ่อมแซมหลายครั้ง เนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานาน ซึ่ง 
   ส านักปลัดได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความคุ้มค่าที่จะด าเนินการ 
   ซ่อมแซมเนื่องจากใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก จึงขอโอนงบประมาณ 



๑๑ 
 

   มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ส าหรับปฏิบัติราชการ  
   จ านวน 2 เครื่อง ทดแทนของเดิมที่มีสภาพช ารุด 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 หมวด 4  การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงได้เสนอญัตติขอโอนงบประมาณมาเพ่ือโปรด
พิจารณา 

 

นายชลอ  ดีขุนทด     ตามรายละเอียดการขอโอนงบประมาณท่ีท่านนายกได้ชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการซักถาม ขอเชิญครับ 
 
ที่ประชุม     - ไม่มี 
 
นายชลอ  ดีขุนทด  เมื่อไม่มีท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติ นะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกท่านใดเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตติ โปรดยกมือครับ 
 

ที่ประชุม เห็นชอบ  จ านวน 12 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน  -   เสียง 
  งดออกเสียง จ านวน  -   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
     ของเทศบาลต าบลบัลลังก์  
นายชลอ  ดีขุนทด  ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งรายละเอียดต่อสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ด้วยครับ 
 

นางสาวสุดารัตน์  โพธิ์ถาวร   เรียนท่านประธานสภา  ท่านนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร ท่าน  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย  ปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”  ซึ่งบัดนี้ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบัลลังก์ ได้ด าเนินการติดตามและ



๑๒ 
 

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2562 – 30 กันยายน 2563) เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการติดตาม
พร้อมความเห็นต่อท่านนายกเทศมนตรีแล้ว ซึ่งตามระเบียบฯก าหนดให้
นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล เพ่ือทราบและเป็นข้อมูลประกอบการ
ร่วมตรวจสอบและน าเสนอแนวทางในการพัฒนาเทศบาลต าบลบัลลังก์ จึงขอ
รายงานผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลบัลลังก์  
"เป็นศูนย์กลางการบูรณาการ การบริหารจัดการที่ดีภายใต้หลัก 

ธรรมมาภิบาล  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" 

พันธกิจ ของเทศบาลต าบลบัลลังก์  
1. จัดระบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ คลอบคลุมทุกพ้ืนที ่ 
   2. ส่ ง เสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่ง เสริมอาชีพ   
 สร้างรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
             3. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต  
              4. จัดระบบบริหารราชการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต าบลบัลลังก์ได้ก าหนด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

      1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ    
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา    

     3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร  
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม   

     5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  
         6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา- 
วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา   

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ 

ทรัพย์สิน  
10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม  
เทศบาลต าบลบัลลังก์ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนได้แก่การประชุมประชาคมระดับต าบล 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562  ซี่งได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) ของเทศบาลต าบลบัลลังก์ เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน 2562 



๑๓ 
 

โดยมีโครงการที่จะด าเนินการตามแผนฯ ปี 2563 จ านวน 139 โครงการ  ซึ่ง
ได้บรรจุโครงการไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จ านวน 35 โครงการ ซึ่งจากการติดตามและประมินผลแผนใน
ห้วง ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 เทศบาลต าบลบัลลังก์ ได้ด าเนิน
โครงการตามแผนไปแล้ว จ านวนทั้งสิ้น 93 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.90 
ขออนุญาตน าเรียนตามรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ค่ะ 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ มีโครงการทั้งสิ้น จ านวน 
21 โครงการ ด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 
(เนื่องจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินการผ่านอ าเภอ) 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา มีโครงการทั้งสิ้น จ านวน 3 
โครงการ ด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร  มีโครงการทั้งสิ้น จ านวน 3 
โครงการ ด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม มีโครงการทั้งสิ้น จ านวน 11 
โครงการ ด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.27 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  มีโครงการทั้งสิ้น จ านวน 2 
โครงการ ด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มีโครงการทั้งสิ้น จ านวน 
85 โครงการ ด าเนินการ จ านวน 69 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
81.17 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี
และกีฬา มีโครงการทั้งสิ้น จ านวน 0 โครงการ ด าเนินการ จ านวน 0 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีโครงการทั้งสิ้น 
จ านวน 4 โครงการ ด าเนินการ จ านวน 1โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
25 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มี
โครงการทั้งสิ้น จ านวน 4 โครงการ ด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 50 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
โครงการทั้งสิ้น จ านวน 2 โครงการ ด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 0 

 

      สรุปความส าเร็จของการด าเนินงานในห้วงเดือนตุลาคม 2562 –  
     กันยายน 2563 แยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ  
 ยังไม่มีผลการด าเนินการ 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลบัลลังก์ เป็นสถานที่ 
     พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการที่ดีสมวัย มีบุคลากร และสื่อการเรียนการ   



๑๔ 
 

     สอนที่พร้อม ในการดูแลเด็กเล็กให้มีพัฒนาการสมวัย จากที่ได้มีการจัดหาอาหาร 
     กลางวัน อาหารเสริม (นม) สื่อการเรียนการสอนต่างๆ 

       เด็กๆ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กนักเรียนจากโรงเรียน 
     ในพ้ืนที่ได้รับความสุข และได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้กล้าคิด กล้าแสดงออก 
     ในกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ 
 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร   
 ยังไม่มีผลการด าเนินการ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  
    ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล 
ช่วยเหลือ เพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

   เด็กและเยาวชนได้ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ มี
เครือข่ายการท างานที่เข้มแข็ง 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข   
   ประชาชนมีสุขภาวะดีจากการด าเนินงานตามโครงการ

ตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
  ลดอัตราการเจ็บป่วยจากโรคไข้เลือดออก  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
   ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา  
  ประชาชนได้ร่วมร าลึกถึงคุณงามความดีของคุณย่าโม ใน

งานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
   มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000  
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

     ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ ลดการเกิดอุบัติ 
     ลดความสูญเสียชีวิตและอวัยวะที่ส าคัญจากอุบัติเหตุหรือ
การเจ็บป่วยฉุกเฉิน  

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในต าบลบัลลังก์ ลดภาวะโลกร้อน  มี

บรรยากาศ ภูมิทัศน์ที่เป็นระเบียบสวยงาม 
ซึ่งที่คณะกรรมการฯ ได้เสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผล

แผนฯ ดังนี้ 
1) การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาฯ หรือในเทศบัญญัติบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี ให้พิจารณาคัดเลือกโครงการที่จ าเป็นหรือส าคัญ
เร่งด่วน และสามารถด าเนินการได้จริงเป็นล าดับแรกเพ่ือไม่ให้เกิด
ปัญหาเกี่ยวกับโครงการที่ยังคงค้างในแผนที่ไม่ได้ด าเนินการ ส่งผล
ต่อภาพรวมของประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 



๑๕ 
 

2) การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาฯ ให้พิจารณาถึงศักยภาพของ
ท้องถิ่นที่สามารถด าเนินการได้  หากโครงการใดที่ต้องใช้
งบประมาณจ านวนมากให้ด าเนินการประสานไปยังส่วนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือพิจารณาจัดท า
เป็นโครงการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น 

3) ให้ส่วนที่ เกี่ยวข้องพิจารณายกเลิกโครงการที่ ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เช่น โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ยังไม่มีการ
อุทศิท่ีดินอย่างถูกต้อง เป็นต้น 

4) ขอให้ เร่ งรัดด าเนินโครงการที่ ได้บรรจุ ไว้ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน 
ขอน าเรียนมาเพ่ือทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ 

     
ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6      เรื่องอ่ืน ๆ 
นายชลอ  ดีขุนทด   ในวาระเรื่องอ่ืน ๆ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกหรือผู้เข้าร่วม

ประชุม  
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดมีเรื่องเสนอต่อที่ประขุม ขอเชิญครับ 
นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก   คณะผู้บริหาร   หัวหน้าส่วน
ราชการ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบัลลังก์ เขต 1 ผมขอเสนอให้ทางเทศบาลจัดหาหินคลุกไว้ส าหรับ
ซ่อมแซมถนนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พ่ีน้องประชาชน มีงบประมาณ
ส่วนไหนที่สามารถน ามาด าเนินการได้ก็ขอฝากท่านนายกพิจารณาด าเนินการ
ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายพิทักษ์  สวัสดี    เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก   คณะผู้บริหาร   หัวหน้าส่วน
ราชการ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายพิทักษ์  สวัสดี สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบัลลังก์ เขต 2 ขอเสนอให้จัดหาเครื่องถ่ายเอกสารส าหรับบริการพ่ีน้อง
ประชาชน อาจจะเก็บเงินค่าบริการ เพ่ือลดภาระการเดินทางของประชาชน 
ไม่ทราบว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่ ก็ขอให้พิจารณาด้วยครับ  

 
นายสุข  อยู่เจริญ    เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก   คณะผู้บริหาร   หัวหน้าส่วน
ราชการ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสุข  อยู่เจริญ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบัลลังก์ เขต 1 กระผมเคยได้เสนอขอให้ติดตั้งกระจกส่องมุมทางโค้งเพ่ือ
ลดการเกิดอุบัติบริเวณจุดแยก ทางเสี่ยง หากเป็นไปได้อยากให้มีทุกหมู่บ้าน 
และขอเสนอให้พิจารณาด าเนินการซ่อมแซมถนนที่มีสภาพช ารุดจากผลกระทบ
ของพายุที่ผ่านมา ด้วยครับ 



๑๖ 
 
นายชลอ  ดีขุนทด   สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอเพ่ิมเติม อีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
   (ไม่มี)  
นายชลอ  ดีขุนทด  หากไม่มีท่านใดเสนอแล้ว ล าดับต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก  คณะผู้บริหาร   หัวหน้าส่วนราชการ 

นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา 
นายก เทศมนตรีต าบลบัลลังก์ ในการประชุมครั้งต่อไปก็จะเสนอขอ
อนุมัติซื้อท่อสูบน้ าตามที่เคยได้หารือในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ส่วน
การซื้อเครื่องถ่ายเอกสารเพ่ือบริการประชาชน หากมีการเรียกเก็บเงิน
ค่าบริการก็จะเข้าข่ายท าธุรกิจแข่งกับเอกชน ซึ่งไม่สามารถด าเนินการ
ได้ หากให้บริการฟรีก็ดูที่ความเหมาะสมถ้าไม่เยอะจนเกินไป ส่วน
งบประมาณส าหรับจัดหาวัสดุเพ่ือซ่อมแซมถนนที่ ช ารุดในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2564 ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว 
ประกอบกับเทศบาลได้มีการโอนงบประมาณเพ่ือด าเนินการซ่อมแซม
ถนนที่ เกิดการช ารุดจากผลกระทบของพายุที่ผ่ านมา จ านวน 
350,000 บาท เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนไปพลางก่อน ซึ่งเส้นทาง
ต่าง ๆ ที่จะด าเนินการในครั้งนี้ ได้มีการเสนอของบปรับปรุงถนน 
หินคลุกไว้หลายสาย ได้แก่ สายโนนเจดีย์-ฟาร์มแย้, สายคูเมืองใหม่ - 
บ้านนายโต้ง, สายหนองแจง- หนองแวง, สายดอนยาว-บัลลังก์, สาย
เมืองเก่า-โพธิ์ตาสี เป็นต้น  
  - เรื่องการอุทิศที่ดินให้เทศบาลท าประโยชน์สาธารณะต้องน า 

  เรื่องเข้าสู่สภา เนื่องจากจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินการดูแล 
  รักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
  ส าหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งต้องเบิกจ่ายจากงบประมาณ 
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 
นายชลอ  ดีขุนทด    - ท่านสมาชิกมีเรื่องใดเสนออีกหรือไม่ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล   
 

ที่ประชุม     - ไม่มี 
         
นายชลอ  ดีขุนทด    - เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ก็ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล  และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ท าให้การประชุมวันนี้ส าเร็จลงด้วยดี ขอปิดการ 

  ประชุมครับ 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 
ปิดประชุมเวลา 12.15  น. 

 

(ลงชื่อ)    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
  (นางณัฐญาวีย์  งีสันเทียะ) 
        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบัลลังก์ 
 
 

  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามระเบียบฯ 
 

(ลงชื่อ)            ประธานกรรมการ 
     (นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด) 
          สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบัลลังก์ 
     วันที่  18  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  2563 
 

 

(ลงชื่อ)          กรรมการ 
      (นายพิทักษ์  สวัสดี) 
        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบัลลังก์ 
     วันที่  18  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  2563 
 

(ลงชื่อ)            กรรมการ 
     (นายฉลองชัย  สถิตายุธ) 
          สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบัลลังก์ 
     วันที่  18  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  2563 
 

(ลงชื่อ)        กรรมการ 
      (นายกองพล  มีเงิน) 
        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบัลลังก์ 
     วันที่  18  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  2563 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

(ลงชื่อ)            กรรมการ 
  (นายอัวะ  ตอบสันเทียะ) 
        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบัลลังก์ 
     วันที่  18  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  2563 

 

 
สภาเทศบาลต าบลบัลลังก์มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 

 

ในการประชุมสภาสมัย....................................................... ........ ประจ าปี  2564 
 

วันที่...........  เดือน ..................................  พ.ศ.  2564    
 

   
   (นายชลอ   ดีขุนทด) 
       ประธานสภาเทศบาลต าบลบัลลังก์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


