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1.  ผู้มาประชุม 
 1.  นายปั่น  ฝ่ายกลาง  ประธานสภาฯ   …………………………………… 
 2.  นายสมหมาย  เวสันเทียะ  รองประธานสภาฯ  …………………………………… 
 3. นางสาวพรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์  เลขานุการสภา อบต.  …………………………………… 
       4.  นายนาค  พลัดกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1 …………………………………… 
 5.  นายช้อย  หันสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1 …………………………………… 
 6.  นางจวง  ฝ่ายกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  2 …………………………………… 
 7.  นายสมชาติ  เกิดกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3 …………………………………… 
 8.  นายพิมพ์  ดวงกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  4 …………………………………… 
 9. นายสว่าง  กลีบกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  5 …………………………………… 
 10. นายฮิน  จงย่อกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  6 …………………………………… 
 11. นายเฉลิม  หวังหมู่กลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  6 …………………………………… 
 12. นายแย้ม  ชอบมะลัง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7 …………………………………… 
 13. นายประเทือง  แจ้งโรจน์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7 …………………………………… 
 14. นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 …………………………………… 
 15. นายมานพ  แสพลกรัง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 …………………………………… 
 16. นายหม่าว  อ่ำกลาง               สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 …………………………………… 
       17. นายสมบูรณ์  มุ่งเขตกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 …………………………………… 
 18. นางเสงี่ยม  หวังกลุ่มกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 …………………………………… 
 19. นางหวอง  หวังกลุ่มกลาง               สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 …………………………………… 
 20. นายอนันต์  กึ่งกลาง                      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  11 …………………………………… 
 21. นายมานะ  เอกกลาง                      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  11 …………………………………… 
 22. นางฉลวย  หวังฟังกลาง                  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  12 …………………………………… 
       23. นางพนอ  กองเงินกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  12 …………………………………… 
 24. นายสำอาง  มุ่งเมืองกลาง                สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  13 …………………………………… 
 ๒5. นายแขนง  มุ่งแฝงกลาง                สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  13 …………………………………… 
       26. นายสังคม  โทนหงส์ษา   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  14 …………………………………… 
 27. นางรุ่งนภา สุพร   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  14 …………………………………… 
 28. นายวิวัฒน ์ มุ่งร่มกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  15 …………………………………… 
 29. นายภัย  เพียงขุนทด    สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  15 …………………………………… 
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2.  ผู้เข้าร่วมประชุม 
       1.  นางดอกไม้  พากลาง   นายก อบต.   ……………………………………  
 2.  นายตุลชัย  ดังกลาง                           รองนายก  อบต.   ……………………………………  
 3.  นายปภพ  มุ่งแฝงกลาง         รองนายก  อบต.   ……………………………………  
 4.  นางสายใย  วัชรเมฆขลา  เลขานุการนายก อบต.  ……………………………………  
 5.  นางสาวขวัญจิต  นิฤมล  ผู้อำนวยการกองคลัง  ……………………………………  
 6.  นายโอวาส หว่างกลาง   ผู้อำนวยการกองช่าง  ……………………………………  
 7.  นางสาวกาญจนา  ทิพย์ประเสริฐ  หัวหน้าสำนักปลัด  ……………………………………  
 8.  นางวรพร  อาชาไนย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ……………………………………  
 9.  นายพศวัฒน์  หวังกลาง   นิติกร ปฏิบัติการ   ……………………………………  
 10.  นายนุกูล  เหลาสา   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ ……………………………………  
 11.  นางสาวกลิ่นราตรี  น้อยลา  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ……………………………………  
 12.  ……………………………………  ………………………………………… ……………………………………  
 13.  ……………………………………  ………………………………………… ……………………………………  
        14.  ……………………………………  ………………………………………… …………………………………… 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น. เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง มาครบองค์ประชุมแล้ว 

ประธานสภาฯ จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้ว ประธานสภาฯ  ดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ๑.  ขอขอบคุณท่านนายก  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน 
  ๒.  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  เรื่อง  เรียกประชุมสภา 
อบต. ขามสะแกแสง  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี  พ.ศ. 25๖3  มีกำหนด  15  วัน 
ตั้งแต่วันที่  16 – 30  ธันวาคม  25๖3  ณ  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่  16  ธันวาคม  25๖3                         
  3.  นายก อบต. ขามสะแกแสง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) แก้ไข (ครั ้งที่ 4/2563) แล้ว เมื ่อวันที ่ 24 กันยายน 2563 และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข (ครั ้งที ่ 5/2563) แล้ว เมื ่อวันที ่ 22 
ธันวาคม 2563 และได้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วน
ราชการต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อปิด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทราบเรียบร้อยแล้ว 

4.  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง มีความประสงค์แจ้งโอน (ย้าย) ของ
พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ดังนี้ 

 4.1 นางสาววิไลวรรณ เหล็กคงสันเทียะ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลขามสะแกแสง ได้โอน(ย้าย) ไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอ
ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 

 4.2 นายอธิกสิทธิ์ วิเศษกลิ่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  องค์การบริหาร
ส่วนตำบลขามสะแกแสง ได้โอน (ย้าย) โดยการสับเปลี่ยน ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง
ช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2563 

 4.3 นายโอวาส หว่างกลาง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ได้โอน (ย้าย)  โดยการ
สับเปลี่ยน มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  
เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2563 

   

ที่ประชุม                  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓ 

ครั้งที่  2  ประจำปี  พ.ศ. 25๖3  เมื่อวันที่  28  สิงหาคม  พ.ศ. 25๖3  
ประธานสภา    สำหรับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ในคราว

ประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  2  ประจำปี  พ.ศ. 25๖3  เมื่อวันที่  28  สิงหาคม 
25๖3  ครั้งที่แล้ว  ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้มีการตรวจสอบความ
ถูกต้อง จึงได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  ได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเพ่ือรับรอง   

 หากท่านใดที่จะขอแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือเพ่ิมเติม  ข้อความใด  ให้เสนอได้  เพื่อจักให้
ท่านเลขานุการสภาฯ  ได้แก้ไขให้เกิดความถูกต้องต่อไป  ขอให้ยกมือขึ้น ........     
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ประธานสภา   หากไม่มีท่านใดเสนอต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม  “สมาชิกท่านใดเห็นสมควร

 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ขอให้ยกมือขึ้น” 
 

มติที่ประชุม  รับรอง  26  เสียง  ไม่รับรอง  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง   

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม 
  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  5.1  เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖4 
ประธานสภาฯ    ในระเบียบวาระนี้ นายก อบต.ขามสะแกแสง ได้เสนอขออนุมัติโครงการใช้จ่ายเงิน

สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   
  ขอให้เลขานุการสภา อบต. ได้ชี ้แจงกฎหมายเกี่ยวกับการขออนุมัติโครงการใช้
จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ขามสะแกแสง 

เลขานุการสภาฯ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2561 

  ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

  (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภท 

  (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ
กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

  (4) เมื ่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต้อง
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  

  ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 
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ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายก  อบต. นำเสนอโครงการใช้จ่ายเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564    

นายก  อบต.   ขอเสนอโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
 1. ต้นเรื่อง  
 ด้วยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  องค์การบริหาร
ส่วนตำบลขามสะแกแสง มีเงินสะสม 30,127,927.34 บาท เมื ่อปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า
สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง มีค่าใช ้จ่ายด้านบุคลากรเดือน ละ  
ประมาณ  912,586  บาท ต้องกันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสาม
เดือน เป็นเงิน 2,737,758 บาท และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2564 เป็นเงิน 4,399,600 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและ
กรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน เงินคงเหลือ 22,990,569.34 บาท และได้ส่งเงินสมทบกองทุน
สำหรับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง มียอดเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้  
จำนวน 22,990,569.34 บาท 

 2. ข้อเท็จจริง 
 ด้วยตำบลขามสะแกแสง  มี  15  หมู่บ้าน  ประชากร  7 ,150  คน  ปัญหาหลัก
ของตำบล ได้แก่ การคมนาคมไม่สะดวก ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพ่ือ
การเกษตร 
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งไว้ 43,996,000 บาท เป็นงบ
ลงทุน 2,905,150 บาท จะเห็นว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณมีน้อยมาก ไม่
เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 
 ดังนั้น จึงเสนอโครงการที่มีความจำเป็นในการบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน
หรือการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่และไม่อาจรอการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีต่อไปได้ หากไม่ทำจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ได้ หรือท้องถิ่นอาจขาดโอกาสในการพัฒนา จำนวน 15 โครงการ เป็นเงิน 8 ,654,000
บาท (รายละเอียดตามโครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  2564 ที่แนบท้าย) 
มอบปลัด อบต. เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด 
    3. ข้อพิจารณา  
 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง กระทำกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหนา้ที่
เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่กระทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ซึ่งทุกโครงการเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  
หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด   
 เห็นควรอนุมัติโครงการจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 15 
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โครงการ เป็นเงิน 8,654,000 บาท (รายละเอียดตามโครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี
งบประมาณ  2564 ที่แนบท้าย) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

ประธานสภาฯ    ตามท่ีนายก อบต.เสนอ ขอให้พิจารณาอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน  15  โครงการข้างต้น มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรือแสดง
ความคิดเห็น หรืออภิปราย ขอให้ยกมือขึ้น 

   

สมาชิกสภา  หมู่ที่ 9   ผม นายสมบูรณ์ มุ่งเขตกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ขอเสนอแนะความคิดเห็น
เกี่ยวกับโครงการใช้จ่ายเงินสะสมของบ้านคู หมู่ที่ 9  ระหว่างโครงการก่อสร้างถนน คสล. 
และโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ผมมีความเห็นว่า โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านมีความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่า เนื่องจากขณะนี้มีปริมาณน้ำในสระประปาของหมู่บ้าน
มีอยู่เต็มสระ แต่ระบบประปาของหมู่บ้านเริ่มมีความชำรุดเสียหายตามการใช้งานพอสมควร
แล้ว จึงอยากให้ทางอบต.ขามสะแกแสงดำเนินการโครงการนี้ก่อนโครงการก่อสร้างถนน คสล. 

นายก อบต    ขอตอบคำถามที่ท่านสมาชิกสอบถามดังนี้ ด้วยโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หากโครงการใดที่ท่านสมาชิกเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน ทาง
อบต.ขามสะแกแสงก็จะดำเนินการให้ได้ เนื่องจากขณะนี้ไม่มีโครงการใดอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ และโครงการต่าง ๆ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ภายหลังการประชุมสภาฯ 
คราวนี้ จะเร่งให้ดำเนินการโครงการที่สามารถตกลงจ้างได้ก่อน และหากโครงการใดที่ใช้
งบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท จะดำเนินการให้เร็วที่สุด ซึ่งโครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านสามารถดำเนินการได้ก่อน เนื่องจากโครงการถนน คสล. ของหมู่ที่ 9 ใช้เงิน
งบประมาณ 739,000 บาท จะต้องใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้ระยะเวลานาน
กว่า 

รอง ประธาน สภา    ผม นายสมหมาย เวสันเทียะ รองประธานสภา อบต. / สมาชิกสภา อบต หมู่ที่ 4 
ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 ว่า
เหตุใดราคาจึงลดลง 

นายก อบต    ตามท่ีปลัดอบต ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปแล้วนั้น ราคาในประมาณการค่าใช้จ่ายจะเปลี่ยนผันได้ตามราคา
พาณชิย์จังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน จึงมีมูลค่าประมาณการของโครงการลดลงตามท่ี
ช่างได้ประมาณการใหม่  แต่ไม่ได้ลดปริมาณงานลงแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย อีกหรือไม่ ถ้ามีขอให้
ยกมือขึ้น......  
  หากไม่มี จะเป็นการขอมติที่ประชุมในการพิจารณา “อนุมัติโครงการใช้จ่ายเงิน
สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 15 โครงการ ตามที่เสนอต่อประชุม ขอให้
ยกมือขึ้น” 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  26  เสียง   ไม่อนุมัติ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
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  5.2  เรื่อง  การพิจารณาระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ขามสะแกแสง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประธานสภาฯ    ในระเบียบวาระนี้นายก อบต.ขามสะแกแสง ได้เสนอญัตติ “การพิจารณาระเบี ยบ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการสำหรับให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  พ.ศ. ๒๕๖๓” 
  ขอให้เลขานุการสภา  อบต.  ได้ชี้แจงกฎหมายเก่ียวกับ ระเบียบสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลขามสะแกแสง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลขามสะแกแสง  

เลขานุการสภาฯ    1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  

   มาตรา ๕๒ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ดำเนินการประชุมและ
ดำเนินกิจการอ่ืนให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด .... 

 
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

    ข้อ ๒๔ ให้ส่งระเบียบวาระการประชุมไปพร้อมกับการเรียกประชุมตามข้อ ๒๒ หรือ
การนัดประชุมตามข้อ ๒๓ เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งระเบียบวาระการประชุม 
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบในขณะเปิดประชุมก็ได้   

    ข้อ ๑๑๗ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพ ผู้เข้าไปจะต้องแต่ง
กายสุภาพประพฤติตนให้เรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้   
  การแต่งกายของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นนั้น ให้แต่งเครื่องแบบ ชุดสากล
นิยม ชุดพระราชทาน หรือตามท่ีประธานสภาท้องถิ่นกำหนด   
  ในขณะที่กำลังประชุม ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในที่ซึ่งจัดไว้สำหรับสมาชิกสภา
ท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น  
  ประธานสภาท้องถิ่นมีอำนาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา
ของสภาท้องถิ่นได้ ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นกำหนด 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายก  อบต. นำเสนอระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขาม
สะแกแสง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมสภาพิจารณาต่อไป 

นายก  อบต.   ขอเสนอ การพิจารณาระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ขามสะแกแสง พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อประกาศระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลขามสะแกแสง พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ประชาชนทราบต่อไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
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(รายละเอียดตาม ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธ ีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขาม
สะแกแสง พ.ศ. ๒๕๖๓)  มอบ นิติกรปฏิบัติการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด 

ประธานสภาฯ    ตามที่นายก อบต.เสนอญัตติ “การพิจารณาระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ขามสะแกแสง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง พ.ศ. ๒๕๖๓” มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรือแสดง
ความคิดเห็น หรืออภิปราย ขอให้ยกมือขึ้น 

สมาชิกสภา  หมู่ที่ 9   ผม นายสมบูรณ์ มุ่งเขตกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ขอเสนอความเห็นว่า ตาม
แบบคำร้องข้อที่ 3 และระเบียบฯ ข้อที่ 7 เรื่องการขอบันทึกภาพ บันทึกเสียง เห็นว่ายังไม่
จำเป็นนำเข้าสู่ระเบียบนี้ และไม่ควรอนุญาตให้ประชาชนผู้เข้าฟังการประชุมสามารถ
บันทึกภาพบันทึกเสียงการประชุมสภาได้ 

ประธานสภาฯ    ตามท่ีท่านสมาชิกได้เสนอความเห็น ด้วยระเบียบนี้ให้อำนาจประธานสภาเป็นผู้
พิจารณาอนุญาตเรื่องการขอบันทึกภาพ บันทึกเสียง หากเห็นสมควรหรือไม่ประการใด
ประธานสภาจะเป็นผู้พิจารณาตามระเบียบต่อไป 

นิติกร ปฏิบัติการ    ผม นายพศวัฒน์ หวังกลาง ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ขออนุญาตตอบข้อซักถาม
เพิ่มเติมของท่านสมาชิก หมู่ที่ 9 ว่า ระเบียบนี้ออกตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔ ข้อ 117 ซึ่งประชาชนสามารถเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นกำหนด   
  และนอกจากนี้ตามข้อ 24 ให้ประธานสภาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัด
ประชุม เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชน
ทราบและเข้าฟังการประชุม ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม
สภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นกำหนด ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ใหญ่บ้าน
ทุกหมู่บ้าน เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอยู่แล้ว เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่นของตนได้ โดยมีประธานสภาเป็นผู้พิจารณาคำขอ
เข้าฟังการประชุมสภา และระเบียบนี้เป็นการขยายความและวิธีการให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมสภาเพ่ิมเติมต่อไป 

ปลัด อบต    ขออนุญาตเพิ่มเติมว่า ตามปกติการประชุมสภาท้องถิ่นจะมีการประชาสัมพันธ์ วัน 
เวลา และเรื่องที่จะประชุมให้ทางหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ ทางหอกระจายข่าวอีกทางหนึ่ง 

   

สมาชิกสภา  หมู่ที่ 7   ผม นายแย้ม ชอบมะลัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ด้วยผม ไม่เห็นชอบ ในการให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาฯ ตามร่างฉบับนี้ เนื่องจากเป็นการยุ่งยากเพ่ิมข้ันตอน ทำให้
ประชาชนเกิดความไมส่ะดวกในการเข้าฟัง และยังไม่เข้าใจแน่ชัดถึงเจตนารมณ์ของระเบียบนี้ 

นิติกร ปฏิบัติการ    ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมตามที่ท่านสมาชิกมีข้อสงสัยครับว่า ร่างระเบียบนี้ฯ ออก
ตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามข้อ 117 วรรคสี่ และตามที่ได้มีหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0804.3/ว4995 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ตามท่ี
คณะกรรมมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เสนอแนะ
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แนวทางสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่น และเจตนารณ์ของร่างฉบับนี้มีข้ึน
เพ่ือให้เป็นไปตามที่คณะกรรมมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
วุฒิสภา เสนอ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนมากยิ่งข้ึน 
และร่างฉบับนี้เป็นการขยายความตามข้อ 177 ให้มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนของ
ประชาชนผู้เข้าร่วมฟังการประชุมสภาท้องถิ่น ประธานสภาสามารถควบคุมการประชุมสภาให้
เกิดความสงบเรียบร้อยได้มากยิ่งข้ึน 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย อีกหรือไม่ ถ้ามีขอให้
ยกมือขึ้น......   
  หากไม่มี จะเป็นการขอมติที่ประชุมในการพิจารณา “ระเบียบสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลขามสะแกแสง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง พ.ศ. ๒๕๖๓” และให้องค์การบริหารส่วนตำบล
ขามสะแกแสงประกาศระเบียบดังกล่าวให้ประชาชนทราบต่อไป ตามที่เสนอต่อประชุมสภา  
  หากสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้น” 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  25 เสียง   ไม่เห็นชอบ  1  เสียง (นายแย้ม ชอบมะลัง สมาชิกสภาหมู่ที่ 7) 
งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ 
           6.1  เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                                             (พ.ศ. 2561-2565)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 
ประธานสภาฯ     ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  (นางดอกไม้  พากลาง) ได้เสนอ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เพ่ือทราบ 

     การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ 
บริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2563  แล้ว  ในการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ  ครั ้งที ่  1/2563  เมื ่อวันที่  21  
ธันวาคม  พ.ศ. 2563       

       ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
   

เลขานุการสภาฯ     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด  ๖ การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา 

       ข้อ  ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่  
ดังนี้ 

       (1)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
       (2)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
       (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ ่น  พร้อมทั ้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นให้
ประชาชนในท้องถิ ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
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ความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

     (๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
         

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายก  อบต. นำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 

นายก  อบต.    จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63  ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ปรากฏว่า จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 
2561-2565)  (เฉพาะปี  2563)  เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  คิดเป็ นร้อยละ  
37.96 (รายละเอียดตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 
2561-2565)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 ที่แนบท้าย)  
มอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด 

ประธานสภาฯ    ตามท่ีนายก อบต. นำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕61-๒๕65)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรือ
แสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย ขอให้ยกมือขึ้น  
  หากไม่มี จะถือว่าที่ประชุมเห็นเป็นการถูกต้องและรับทราบ รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง   

 

ที่ประชุม     รับทราบ  

 6.2  เรื่อง  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
ประธานสภาฯ            ในระเบียบวาระนี้ นายก อบต.ขามสะแกแสง (นางดอกไม้ พากลาง) ได้เสนอรายงาน

แสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
เพ่ือทราบ 

                   ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง     
 

เลขานุการสภาฯ    ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562   

    มาตรา  ๕๘/๕  วรรค  ๕  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี 

      

ประธานสภาฯ             ขอเชิญท่านนายก อบต.นำเสนอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63                 

 

นายก  อบต.           ขอเสนอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลขามสะแกแสง  ก่อนที่จะได้เข้ามาบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลขาม
สะแกแสง 

 

  สำหรับการบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2562  
ถึงวันที่ 30 กันยายน  2563  ขอสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงนโยบายไว้  
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ดังนี้  (รายละเอียดตามรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
ที่แนบท้าย) 

ประธานสภาฯ    ตามที่นายก อบต. ได้เสนอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย ขอให้ยกมือขึ้น
  หากไม่มี จะถือว่าที่ประชุมเห็นเป็นการถูกต้องและรับทราบ รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง   

 

ที่ประชุม  รับทราบ 

  6.3 เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  
ลงวันที่  27  ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

ประธานสภาฯ            ในระเบียบวาระนี้ ขอแจ้งประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
2564 ลงวันที่ 27  ตุลาคม พ.ศ. 2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 

                   ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง     
 

เลขานุการสภาฯ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การนำ
แผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
 ข้อ  26  การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอน
ดำเนินการ  ดังนี้ 
 (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นรวบรวมแผนงาน  
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้ว
จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น  ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้อง
ปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 ข้อ  27  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงิน
สะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น 

  การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
  

ประธานสภาฯ     ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ได้มีมติเห็นชอบ
ร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่  27  ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ครั้งที่  2/2563 เมื่อวันที่  27  ตุลาคม พ.ศ. 2563 
และเสนอให้นายก อบต. นั้น 
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     บัดนี ้  นายก อบต. ขามสะแกแสง ได้พิจารณาและอนุมัติประกาศใช้ แผนการ

ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว เมื่อวันที่  27  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 และ
ได้ส่งแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่ส่วนราชการ และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน 
จึงขอแจ้งให้สภา อบต. ขามสะแกแสง ทราบต่อไป  (รายละเอียดตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  2564 ที่แนบท้าย) 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.4  เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสถานะการเงิน 
ของ อบต. ขามสะแกแสง   

  

ประธานสภาฯ            ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง ขอรายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 และสถานะการเงินของ อบต.ขามสะแกแสง ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเพ่ือทราบ ขอให้นายก อบต.  ได้ชี้แจงรายละเอียด 

 

นายก  อบต.     ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ของอบต.ขามสะแกแสง 

     (รายละเอียดตามรายงานรายรับ-รายจ่ายฯ ที่แนบท้าย) 
 

ที่ประชุม     รับทราบ 

  6.5 เรื่องอ่ืนๆ 

นายก  อบต.   1. ขอแจ้งเรื่องโครงการการสูบน้ำบ้านห้วยฉลุง-หนองจาน ว่า บัดนี้ได้ย้ายเครื่องสูบ
น้ำไปอยู่ที่โกรกงูเขียว เพ่ือจะสูบน้ำจากโกรกงูเขียวเข้าสู่ระประปาบ้านหนองจานให้เต็มสระ 
 2. แจ้งการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศการปีใหม่ หน้าโรงเรียนขามสะแกแสง 
ตำบลขามสะแกแสง 
 3. แจ้งท่านสมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน ในการป้องกันโรค Covid-19 ให้มี
การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100% ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 
ที่มีความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 70% ต่อปริมาตร และเว้นระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร 
 4. การทำบุญเลี้ยงพระ ทำบุญปีใหม่ รดน้ำสำนักงาน ในวันที่ 12 มกราคม 2564 

ประธานสภาฯ   สมาชิกท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย ขอให้ยกมือขึ้น 
  เมื่อไม่มีสมาชิกสภา อบต.  ท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นหรืออภิปรายแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่

 เข้าร่วมประชุมในวันนี้  และการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   ขอปิดประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา 13.00 น.      
        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

        (ลงชื่อ)    พรพนารัช พงศ์เกสรินทร์   
     (นางสาวพรพนารัช พงศ์เกสรินทร์) 
      เลขานุการสภา อบต. ขามสะแกแสง 
          30 ธันวาคม 2563 
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  ผู้รับรองรายงานการประชุม   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงชื่อ)  ปั่น  ฝ่ายกลาง       (ลงชื่อ) ถนอมศักดิ์  สมานมิตร ประธานกรรมการ 
         (นายปั่น  ฝ่ายกลาง)             (นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร) 
  ประธานสภา อบต. ขามสะแกแสง            สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8 
 

     (ลงชื่อ)         หม่าว  อ่ำกลาง   กรรมการ 
        (นายหม่าว  อ่ำกลาง) 
      สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9 
 

      (ลงชื่อ)     วิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง  กรรมการและเลขานุการ 
       (นายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง) 
             สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  15 


