
-ส ำเนำ- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒ ประจ าปี  ๒๕๖๐ 
ครั้งที่  1 

วันที่  ๒๗  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๘.๓๐  น. 
ณ  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  

-------------------------------------------------- 
1.  ผู้มาประชุม  ๒๘  คน (รวมเลขาฯ) 2.  ผู้ขาดประชุม  -  คน  3.  ผู้ลาประชุม  ๒  คน 
4.  ผู้เข้าร่วมประชุม  ๑๒  คน     5.  ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม   -  คน 
 

1.  ผู้มาประชุม 
 1.  นายสมหมาย  เวสันเทียะ  รองประธานสภาฯ   ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ 
 2.  นางสาวพรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์  เลขานุการสภาฯ  
       ๓.  นายนาค  พลัดกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1  
 ๔.  นายช้อย  หันสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1  
 ๕.  นางจวง  ฝ่ายกลาง   สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๒   
 ๖.  นายสงบ  เปลื้องกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3  
 ๗.  นายสมชาติ  เกิดกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3  
 ๘.  นายพิมพ์  ดวงกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  4 
 ๙ .  นายสว่าง  กลีบกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  5  
 ๑๐.  นายฮิน  จงย่อกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๖ 
 ๑๑.  นายเฉลิม  หวังหมู่กลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  6 
 1 ๒. นายประเทือง  แจ้งโรจน์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7  
 ๑๓.  นายแย้ม  ชอบมะลัง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7  
 1 ๔. นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 
 1 ๕. นายมานพ  แสพลกรัง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 
 ๑๖. นายสมบูรณ์  มุ่งเขตกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 
       1๗. นางเสงี่ยม  หวังกลุ่มกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 
 1๘. นางหวอง  หวังกลุ่มกลาง               สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 
 ๑๙. นายอนันต์  กึ่งกลาง                      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1 1 
 ๒๐. นายมานะ  เอกกลาง                      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1 1 
 ๒๑. นางฉลวย  หวังฟังกลาง                  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  12  
 ๒๒. นางพนอ  กองเงินกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  12  
       ๒๓. นายส าอาง  มุ่งเมืองกลาง       สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  13 
 ๒๔. นายแขนง  มุ่งแฝงกลาง       สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  13 
       2๕. นายสังคม  โทนหงส์ษา   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  14 
 2๖. นางรุ่งนภา จังหวัดกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  14 
 2๗. นายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  15  
 2๘. นายภัย  เพียงขุนทด   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  15  
 

2.  ผู้ขาดประชุม 
 -  ไม่มี - 

/๓.  ผูล้าประชุม...... 
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3.  ผู้ลาประชุม 
 ๑.  นายปั่น  ฝ่ายกลาง   ประธานสภา  อบต.   

 ๒.  นายหม่าว  อ่ ากลาง         สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 9 
 

4.  ผู้เข้าร่วมประชุม 
       1.  นางดอกไม้  พากลาง   ต าแหน่ง  นายก  อบต.ขามสะแกแสง 
       2.  นายตุลชัย  ดังกลาง   ต าแหน่ง  รองนายก  อบต.ขามสะแกแสง 
       3.  นายปภพ  มุ่งแฝงกลาง   ต าแหน่ง  รองนายก  อบต.ขามสะแกแสง 
       4.  นางสาวนงนุช  บุกกลาง   ต าแหน่ง  เลขานุการนายก อบต. 
 5.  นางสาวขวัญจิต  นิฤมล  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 6.  นางสาววิไลวรรณ  เหล็กคงสันเทียะ  ต าแหน่ง  รองปลัด  อบต. 
       7.  นายชานนท์  กกสันเทียะ  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด  อบต. 
 8.  นายณัฐพงษ์  สุขกระโทก  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 9.  นางวรพร  อาชาไนย  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   
      10.  นายนุกูล  เหลาสา   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
      1๑.  นางสาวกลิ่นราตรี  น้อยลา  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
      1๒.  นางนิด  ดังกลาง   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 
 

5.  ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม   -  คน 
 -  ไม่มี - 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐8.3๐  น.    เมื่อสมาชิกสภาฯ  มาครบองค์ประชุมแล้ว   เลขานุการสภาฯ  กล่าวเชิญ             
รองประธานสภาฯ  จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  เสร็จแล้ว  รองประธานสภาฯ  
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
รองประธานสภาฯ   ๑.  ขอขอบคุณท่านนายก  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล

และลูกจ้างของ  อบต. ขามสะแกแสง  ทุกท่าน  ที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
    ๒.  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  เรื่อง  เรียกประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี      
พ.ศ. 2560  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑8  เมษายน  พ.ศ. 2560  ถึงวันที่  2  พฤษภาคม     
พ.ศ. 2560  มีก าหนด  15  วัน  ณ  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   
ประกาศ  ณ  วันที่  12  เมษายน   พ.ศ. 2560 

    3.  ขอขอบคุณคณะร าโทนของ  อบต. ขามสะแกแสงทุกท่าน  ที่ได้เข้าร่วมการ
แสดงในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี  ประจ าปี 2560  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม  
พ.ศ. 2560  ณ  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  เพ่ือเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและการแสดงพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  และขอขอบคุณ
ท่านนายก  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  อบต.  พนักงานส่วนต าบล  และลูกจ้างของ  
อบต. ขามสะแกแสงทุกท่าน  ที่ได้เข้าร่วมโครงการบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  
เมื่อวันที่  5  เมษายน  พ.ศ. 2560  ณ  สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอขามสะแกแสงที่ผ่านมา 

/เพื่อเป็นการสืบสาน..... 
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เพ่ือเป็นการสืบสานประเพณีบวงสรวงดวงวิญญาณและสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี  ได้รับ
ความส าเร็จด้วยดี  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในทุกโครงการ/กิจกรรมที่ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลขามสะแกแสง  และหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น  คงได้รับความร่วมมือเช่นนี้ตลอดไป 

       

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมัยประชุมสามัญ  
สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕60  ครั้งท่ี  1  เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕60 

 

รองประธานสภาฯ    ส าหรับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง         
ในคราวประชุมสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕60  ครั้งที่  1         
เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕60  ครั้งที่แล้ว  ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงาน     
การประชุมได้ตรวจสอบความความถูกต้อง  จึงได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเพ่ือรับรอง  หากท่านใดที่จะขอแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือเพ่ิมเติม
ข้อความใด  ให้เสนอได้  เพ่ือให้ท่านเลขานุการสภาฯ  ได้แก้ไขให้เกิดความถูกต้องต่อไป  
หากไม่มีท่านใดเสนอต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม  “สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว”  ขอให้ยกมือขึ้น 

 

มติที่ประชุม  รับรอง   ๒๕  เสียง  ไม่รับรอง - เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
     

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
 - ไม่มี     

 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
 - ไม่มี  

 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่    
                            5.๑  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560–2562)   
                                     เพิม่เติมและเปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี  5) 
รองประธานสภาฯ    ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  ได้เสนอขอความเห็นชอบ    

ร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖2)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  5)  
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา 

       ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
 

เลขานุการสภาฯ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  หมวด  4  การแก้ไข  การเพิ่มเติมหรือการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 

    ข้อ  22  การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี  ให้ด าเนินการ      
ตามระเบียบ  ดังนี้ 

    (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนา
สามปีที่เพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลง  พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

/(3)  ผู้บริหารท้องถิ่น..... 
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 (3)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง  และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี
ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน  
แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

 

ขณะนั้น  เวลา  ๐๙.๑๐  น.  นางพนอ  กองเงินกลาง  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๒  เข้ามาร่วมประชุม 
 

รองประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายก  อบต. น าเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.25 60-2562)  
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  5) 
  

นายก  อบต.  มอบหมายให้รองปลัด  อบต.  ชี้แจง 
 

รองปลัด  อบต.   ขอเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 25 60-2562)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
                               (ฉบับที่  5)  ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  เพ่ือพิจารณาให้ 
                               ความเหน็ชอบ  โดยมีรายละเอียดดังตอ่ไปนี ้
   1. เพิ่มเติมแผนพัฒนา  ดังนี้   
  1.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ได้รับหนังสือจากก านันต าบล

ขามสะแกแสง  หมู่ที่  1  ต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัด
นครราชสีมา  เรื่อง  เสนอโครงการเพื่อให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  ลงวันที่  4  มกราคม  2560   โดยมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้เสนอ
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านขาม  หมู่ที่  1  เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี  เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ 

 เกิดการช ารุดเสียหาย  การขนผลผลิตทางการเกษตรและการสัญจรไปมายากล าบาก   
และโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)   
 2.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้าน
สันติสุข  หมู่ที่  2  ต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา   
เรื่อง  เสนอโครงการเพื่อให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน            
ลงวันที่  4  มกราคม  2560  โดยมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้เสนอโครงการ
ก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านสันติสุข  หมู่ที่  2  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นท่ี  เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ  เกิดการ
ช ารุดเสียหาย  การขนผลผลิตทางการเกษตรและการสัญจรไปมายากล าบาก            
และโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562) 

    3.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้าน
สะแกราษฎร์  หมู่ที่  3  ต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  
เรื่อง  เสนอโครงการเพื่อให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน            
ลงวันที่  4  มกราคม  2560  โดยมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้เสนอโครงการ
ก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์  หมู่ที่  3  เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี  เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ  
เกิดการช ารุดเสียหาย  การขนผลผลิตทางการเกษตรและการสัญจรไปมายากล าบาก   
และโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562) 

/4.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล..... 
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    4.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้าน

หนุก  หมู่ที่  4  ต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา      
เรื่อง  เสนอโครงการเพื่อให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ลงวันที่  
21  ธันวาคม  2559  โดยมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้เสนอโครงการ  ได้แก่ 

     4.1  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. ภายในหมู่บ้านหนุก       
หมู่ที่  4  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี  เนื่องจากเมื่อเกิดฝนตก
สภาพถนนและบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวมีน้ าท่วมขัง  ไม่สามารถระบายน้ าได้สะดวก  
ก่อให้เกิดความเดือดร้อน  และโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี     
(พ.ศ. 2560-2562) 

     4.2  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านหนุก  หมู่ที่  4     
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี  เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนน
ดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ  เกิดการช ารุดเสียหายการสัญจรไปมายากล าบาก  และโครงการ
ดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562) 

     4.3  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านหนุก  หมู่ที่  4     
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี  เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนน
ดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ  เกิดการช ารุดเสียหาย  การขนผลผลิตทางการเกษตรและ    
การสัญจรไปมายากล าบาก  และโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี   
(พ.ศ. 2560-2562) 

    5.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้าน 
นามาบ  หมู่ที่  5  ต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา   
เรื่อง  เสนอโครงการเพื่อให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน            
ลงวันที่  4  มกราคม  2560  โดยมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้เสนอโครงการ
ปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านนามาบ  หมู่ที่  5  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นท่ี  เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ         
เกิดการช ารุดเสียหาย  การขนผลผลิตทางการเกษตรและการสัญจรไปมายากล าบาก            
และโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562) 

    6.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้าน
ด่านช้าง  หมู่ที่  6  ต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา      
เรื่อง  เสนอโครงการเพื่อให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน            
ลงวันที่  6  มกราคม  2560  โดยมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้เสนอโครงการ  ได้แก่  
  6.1  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านด่านช้าง  หมู่ที่  6  
จ านวน  2  โครงการ  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี  เนื่องจาก
ปัจจุบันสภาพถนนดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ  เกิดการช ารุดเสียหายการสัญจรไปมา
ยากล าบาก  และโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-
2562) 

     6.2  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านด่านช้าง  หมู่ที่  6     
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี  เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนน
ดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ  เกิดการช ารุดเสียหาย  การขนผลผลิตทางการเกษตรและ    
การสัญจรไปมายากล าบาก  และโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี   
(พ.ศ. 2560-2562) 

/7.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล..... 
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    7.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้าน

โนนหญ้าคา  หมู่ที่  7  ต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา      
เรื่อง  เสนอโครงการเพื่อให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน            
ลงวันที่  4  มกราคม  2560  โดยมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้เสนอโครงการ
ก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านโนนหญ้าคา  หมู่ที่  7  เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี  เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ  
เกิดการช ารุดเสียหาย  การขนผลผลิตทางการเกษตรและการสัญจรไปมายากล าบาก   
และโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562) 

    8.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้าน
ห้วยฉลุง  หมู่ที่  8  ต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  
เรื่อง  เสนอโครงการเพื่อให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน            
ลงวันที่  10  มกราคม  2560  โดยมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้เสนอโครงการ  
ได้แก่   

     8.1  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง   
หมู่ที่  8  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี  เนื่องจากเมื่อเกิดฝนตก
สภาพถนนและบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวมีน้ าท่วมขัง  ไม่สามารถระบายน้ าได้สะดวก  
ก่อให้เกิดความเดือดร้อน  และโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี     
(พ.ศ. 2560-2562) 

     8.2  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง  หมู่ที่  8  
จ านวน  2  โครงการ  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี  เนื่องจาก
ปัจจุบันสภาพถนนดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ  เกิดการช ารุดเสียหาย  การขนผลผลิตทาง
การเกษตรและการสัญจรไปมายากล าบาก  และโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2560-2562) 

    9.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านคู  
หมู่ที่  9  ต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  เสนอ
โครงการเพื่อให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ลงวันที่  6  มกราคม  
2560  โดยมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้เสนอโครงการ  ได้แก่ 

     9.1  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านคู  หมู่ที่  9         
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี  เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนน
ดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ  เกิดการช ารุดเสียหาย  การขนผลผลิตทางการเกษตรและ    
การสัญจรไปมายากล าบาก  และโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี   
(พ.ศ. 2560-2562) 

     9.2  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านคู  หมู่ที่  9  เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี  การขาดแคลนน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภค  
การท าการเกษตรในฤดูแล้ง  และโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี   
(พ.ศ. 2560-2562) 

  
/9.3  โครงการก่อสร้างถนน..... 
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    9.3  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านคู  หมู่ที่  9   เพ่ือแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี  เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนดังกล่าวเป็นหลุมเป็น
บ่อ  เกิดการช ารุดเสียหาย  การขนผลผลิตทางการเกษตรและการสัญจรไปมายากล าบาก  
และโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562) 

    10.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้าน 
บุละกอ  หมู่ที่  10  ต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  
เรื่อง  เสนอโครงการเพื่อให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน            
ลงวันที่  5  มกราคม  2560  โดยมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้เสนอโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. ภายในหมู่บ้านบุละกอ  หมู่ที่  10  เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี  เนื่องจากเมื่อเกิดฝนตกสภาพถนนและบริเวณพ้ืนที่
ดังกล่าวมีน้ าท่วมขัง  ไม่สามารถระบายน้ าได้สะดวก  และโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562) 

    11.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้าน
หนองจาน  หมู่ที่  11  ต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  
เรื่อง  เสนอโครงการเพื่อให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน            
ลงวันที่  9  มกราคม  2560  โดยมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้เสนอโครงการ  ได้แก่  
  11.1  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหนองจาน  หมู่ที่  11  
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี  สามารถผลิตน้ าประปาเพียงพอต่อ
การอุปโภค-บริโภคของประชาชน  ช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งในฤดูแล้งได้  และโครงการ
ดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา สามปี  (พ.ศ. 2560-2562) 

     11.2  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านหนองจาน หมู่ที่ 
11  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี  เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนน
ดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ  เกิดการช ารุดเสียหาย  การขนผลผลิตทางการเกษตรและการ
สัญจรไปมายากล าบาก   และโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 
2560-2562) 

    1 2.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้าน
โนนแจง  หมู่ที่  12  ต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  
เรื่อง  เสนอโครงการเพื่อให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ลงวันที่  
5  มกราคม  2560  โดยมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้เสนอโครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกภายในหมู่บ้านโนนแจง  หมู่ที่  12  จ านวน  2  โครงการ  เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี  เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ  
เกิดการช ารุดเสียหาย  การขนผลผลิตทางการเกษตรและการสัญจรไปมายากล าบาก   
และโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562) 

    13.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้าน
หนองมะค่า  หมู่ที่  13  ต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  
เรื่อง  เสนอโครงการเพื่อให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ลงวันที่  
7  มกราคม  2560  โดยมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้เสนอโครงการ  ได้แก่ 

/13.1  โครงการก่อสร้างถนน  คสล...... 
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     13.1  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า       

หมู่ที่  13  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี  เนื่องจากปัจจุบัน
สภาพถนนดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ  เกิดการช ารุดเสียหายการสัญจรไปมายากล าบาก  
และโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2560-2562) 

     13.2  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านหนองมะค่า       
หมู่ที่  13  จ านวน  2  โครงการ  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี  
เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ  เกิดการช ารุดเสียหาย  การขน
ผลผลิตทางการเกษตรและการสัญจรไปมายากล าบาก  และโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562) 

    14.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้าน
ริมบึง  หมู่ที่  14  ต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา      
เรื่อง  เสนอโครงการเพื่อให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน            
ลงวันที่  9  มกราคม  2560  โดยมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้เสนอโครงการ  ได้แก่ 

     14.1  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านริมบึง  หมู่ที่  14     
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี  เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนน
ดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ  เกิดการช ารุดเสียหายการสัญจรไปมายากล าบาก  และโครงการ
ดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562) 

     14.2  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. ภายในหมู่บ้านริมบึง    
หมู่ที่  14  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี  เนื่องจากเมื่อเกิดฝน
ตกสภาพถนนและบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวมีน้ าท่วมขัง  ไม่สามารถระบายน้ าได้สะดวก        
และโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562) 

    15.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้าน
โนนสะอาด  หมู่ที่  15  ต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา      
เรื่อง  เสนอโครงการเพื่อให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน            
ลงวันที่  9  มกราคม  2560  โดยมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้เสนอโครงการ  ได้แก่ 

     15.1  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด        
หมู่ที่  15  จ านวน  2  โครงการ  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี  
เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ  เกิดการช ารุดเสียหายการสัญจรไป
มายากล าบาก  และโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-
2562) 

     15.2  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านโนนสะอาด        
หมู่ที่  15  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี  เนื่องจากปัจจุบัน
สภาพถนนดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ  เกิดการช ารุดเสียหาย  การขนผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไปมายากล าบาก  และโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560-2562) 

   2. เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  ดังนี้ 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ าเภอโนนสูง  ที่  มท  5305.44/นส. 025  ลงวันที่  11  มกราคม  
2560  เรื่อง  แจ้งค่าใช้จ่ายงานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าหมู่บ้าน  ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขามสะแกแสง  จ านวน  3  หมู่บ้าน  ได้แก่ 

/1.  โครงการขยายเขต..... 
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 1.  โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า  บ้านด่านช้าง  หมู่ที่  6      
   2.  โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า  บ้านโนนแจง  หมู่ที่  12 
   3.  โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า  บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  15 

 จากการตรวจสอบโครงการฯ  ดังกล่าว  ปรากฏว่า  รายละเอียดโครงการ  เช่น  
ระยะทางการขยายเขตฯ  และประมาณการค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ 
โนนสูงที่ใช้ในการด าเนินการไม่ตรงกันกับแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)     
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  ถูกต้องตามระเบียบ  จึงจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
สามปี  (พ.ศ. 2560-2562)   

 

   3. เพิ่มเติมแผนเพื่อประสานโครงการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้   
    ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้าน   

หนองจาน  หมู่ที่  11  ต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  
เรื่อง  เสนอโครงการเพื่อให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน            
ลงวันที่  9  มกราคม  2560  โดยมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้เสนอโครงการ    
เพ่ือประสานโครงการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  ได้แก่  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
ภายในหมู่บ้านหนองจาน  หมู่ที่  11  จ านวน  2  โครงการ  เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี  เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ  
เกิดการช ารุดเสียหาย  การขนผลผลิตทางการเกษตรและการสัญจรไปมายากล าบาก   
และโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562) 

   (รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  5)  ที่แนบท้าย) 

 
รองประธานสภาฯ          มีสมาชิกสภา  อบต. ท่านใดจะเสนอ  หรือแสดงความคิดเห็น  หรืออภิปราย   

อีกหรือไม่  ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น 
 

สมาชิกสภา  อบต.     กระผม นายสงบ  เปลื้องกลาง  สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที ่ ๓ 
  ขอ สอบถามว่า  โครงการพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม  จะด าเนินโครงการเมื่อใด   
 

รองปลัด  อบต.    โครงการใช้จ่ายเงินสะสมที่จะพิจารณาในวันนี้  ทาง  อบต.ขามสะแกแสง               
จะรีบด าเนินการโดยเร็ว  แต่ในช่วงนี้เจ้าหน้าที่กองช่างอยู่ระหว่างด าเนินโครงการที่กันเงิน
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และมีงานของอ าเภอขามสะแกแสงที่ขอเจ้าหน้าที่ของเราไป
ช่วยท าให้ช่วงนี้งานของ  อบต.  อาจมีความล่าช้าบ้างเพราะบุคลากรกองช่างไม่เพียงพอ  

 

รองประธานสภาฯ    หากไม่มี  ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม  “สมาชิกสภา  อบต. ท่านใดเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560–2562)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  5)  
ตามท่ีเสนอต่อที่ประชุม  ขอให้ยกมือขึ้น” 

   

มติที่ประชุม       เห็นชอบ   ๒๖  เสียง  ไม่เห็นชอบ....-......เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง  
   

/5.2  เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติโอน..... 
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  5. 2  เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 
                                           พ.ศ. 2560 
รองประธานสภาฯ    ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  ได้เสนอขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณา 

       ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
 

เลขานุการสภาฯ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  หมวด  ๔  การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

    ข้อ  ๒7  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

รองประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายก  อบต. น าเสนอขอ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  

 

นายก  อบต. มอบหมายให้รองปลัด  อบต.  ชี้แจง 
 

รองปลัด  อบต.   ขอเสนอ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  
ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้   
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านคู   
หมู่ที่  9  เรื่อง  เสนอโครงการเพื่อให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ลงวันที่  6  มกราคม  2560  โดยมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้เสนอโครงการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน  จ านวน  3  โครงการ  ได้แก่ 
  1 .  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านคู 
  2.  โครงการก่อสร้าง  ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
  3 .  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน 
และได้รับแจ้งจากสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9 ว่าโครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะ      
วัดบ้านคู  บ้านคู  หมู่ที่  9  วงเงินงบประมาณ  71,000  บาท  ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  นั้น  ไม่สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจากปัจจุบันมีน้ าเต็มสระ  และประชาชนมีความประสงค์ท่ีจะใช้น้ าในสระผลิต
ประปาใช้ในหมู่บ้าน  ประชาคมหมู่บ้านจึงได้เสนอโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายใน
หมู่บ้าน  เพ่ือให้  อบต. ขามสะแกแสง  ได้พิจารณาจัดท าโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
แทนโครงการขุดลอกสระน้ าฯ  ที่ไม่สามารถด าเนินการได้  เพ่ือให้ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในหมู่บ้านคูได้รับการแก้ไขต่อไป 
  ดังนั้น  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน  องค์การบริหารส่วน
ต าบลขามสะแกแสง  จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย       
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานเคหะและชุมชน  

/งานไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน.....   
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งานไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค  จ านวน  1  รายการ  งบประมาณท้ังสิ้น  71,000.- บาท  (เจ็ดหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน) 
(รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2560  ที่แนบท้าย) 

 

รองประธานสภาฯ          ตามที่ท่านนายก  อบต.  ได้ชี้แจงรายละเอียด การอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น  มีสมาชิกสภา  
อบต. ท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายอีกหรือไม่  ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น  

 

สมาชิกสภา  อบต.     กระผม นายสงบ  เปลื้องกลาง  สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที ่ ๓ 
  ขออภิปราย ว่า  เห็นชอบด้วยกับรายการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2560 
 

รองประธานสภาฯ          มีสมาชิกสภา  อบต. ท่านใดจะเสนอ  หรือแสดงความคิดเห็น  หรืออภิปรายอีก
หรือไม ่  หากไม่มี  ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม  “สมาชิกสภา  อบต. ท่านใดอนุมัติ
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ตามท่ีเสนอต่อที่
ประชุม  ขอให้ยกมือขึ้น” 

 

มติที่ประชุม   อนุมัติ   ๒๖  เสียง  ไม่อนุมัติ....-......เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 
   5. 3  เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ 
         พ.ศ. 2560 
รองประธานสภาฯ    ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  ได้เสนอ ขอพิจารณาอนุมัติ

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  เพ่ือให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณา 

       ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
 

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2548  ข้อ  89  ก าหนดว่า  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้  

(1)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามที่
กฎหมายก าหนด 

(2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ  
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

(๓)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ 
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

/ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย..... 
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 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 6222         
ลงวันที่  31  ตุลาคม  2559  เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  13  กันยายน  
2559 

ข้อ  1  เจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงิน
สะสมนั้น  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะการเงินการคลังที่มั่นคงพร้อมที่จะ
รับมือกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ไม่อาจคาดการณ์ได้  หรือน าไปใช้
เพ่ือการจัดบริการสาธารณแก่ประชาชนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ  ดังนั้น  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงควรพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมอย่างระมัดระวัง  เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อ
การบริหารงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะยาว 

ข้อ  2  ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้  ณ  ปัจจุบัน  โดยหักเงินสะสมที่ส่งฝากเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล  (ก.ส.ท.)  หรือเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  (ก.ส.อ.)  แล้วน าไปหักรายการเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว  แต่ยังไม่ได้
ด าเนินการหรือยังไม่ได้เบิกจ่าย  เพ่ือพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ  ณ  ปัจจุบันที่
สามารถน าไปใช้ได้ 

ข้อ  3  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน     
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ  89  วรรคท้ายที่ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและ
กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน  โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและ
เสถียรภาพในระยะยาว  ดังนั้น  ก่อนจะน าเงินสะสมตามจ านวนในข้อ  2  ไปใช้      
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้ 

  3.1  ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  โดยค านวณจากฐานเงินเดือน  
ค่าจ้างบุคลากรท้องถิ่น  ประมาณสามเดือน  

  3.2  ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย  โดยส ารองไว้ร้อยละสิบของยอด
วงเงินสะสมคงเหลือ  หลังจากหักรายการตามข้อ  2  และข้อ  3.1 

ข้อ  4  ลักษณะและประเภทโครงการที่สามารถน าเงินสะสมไปใช้จ่าย 
  4.1  เป็นโครงการหรือกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้  หรือ
กิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ  89  ทั้งนี้  การน าเงินสะสมไปใช้จ่าย
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น    
ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  13  กันยายน 2559 ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

4.1.1  โครงการลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  (ผนวก 1)    
ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการสร้างรายได้ของประชาชนและการกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่นให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
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 4.1.1.1  กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดมีเงินสะสม
เหลืออยู่เพียงพอที่จะน าไปจัดท าโครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ก็ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาน าเงินสะสมที่มีอยู่ไปด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชนในด้านดังกล่าว  โดยเฉพาะปัญหาที่เรื้อรังมาเป็นเวลานาน  เช่น          
สิ่งสาธารณะประโยชน์ขาดแคลน  ช ารุด  เสียหาย  เป็นต้น 

 4.1.1.2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีเงินสะสมไม่เพียง
พอที่จะด าเนินการ  แต่มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าโครงการ............................................. 

                            ฯลฯ 
  4.1.2  โครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน           
โดยมีแนวทาง  ดังนี้ 
    4.1.2.1  เป็นโครงการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น  หรือโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  เด็กก าพร้าหรือผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง
ในท้องถิ่น  (ผนวก  4) 
   4.1.2.2  โครงการที่จัดท าจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการ
ท่องเที่ยว  ศึกษาดูงานหรือการแจกวัสดุสิ่งของ 
 4.2  โครงการที่จะน าเงินสะสมไปใช้จะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์และสนองตอบ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  ทั้งนี้  ขอให้น าข้อมูลปัญหา  และความต้องการ
พ้ืนฐานของประชาชนจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
(Local  Sufficency  Plan  :  LSEP)  มาประกอบการพิจารณาโครงการด้วย 
 

 ข้อ 5  การรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสม 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสม  ตามข้อ  4.1.1.2  

และ  4.1.2  และให้จังหวัดรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ตามแบบที่
ก าหนด  (ผนวก  5) 

 

รองประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายก  อบต. น าเสนอ ขอพิจารณาอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560    

 

นายก  อบต.   ขอเสนอ พิจารณาอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2560  ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  เพ่ือพิจารณา
อนุมัต ิ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
 ณ  ปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  มีรายละเอียดยอดเงิน
สะสมหรือเงินส ารองรายจ่ายที่จ าเป็น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560            
(ข้อมูล  ณ  วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ. 2560)  ดังต่อไปนี้ 
 (1)  เงินสะสมที่น าไปใช้ได้  ณ  ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  และหักเงิน
สะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท.  หรือ  ก.ส.อ.  แล้ว  จ านวน  14,958,241.43  บาท  
 (2)  ส ารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว  แต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรืออยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  และยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน  -  บาท 
 (3)  คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้  ณ  ปัจจุบัน 
จ านวน  14,958,241.43  บาท  (ข้อ (3) = (1) - (2))   

(4)  ส ารองงบบุคลากร  (ประมาณ  3  เดือน)  จ านวน  2,432,775  บาท 
(5)  เงินสะสมคงเหลือ  จ านวน  12,525,466.43  บาท (ข้อ (5) = (3)-(4)) 
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    (6)  ส ารองกรณีสาธารณภัย  10%  จ านวน  1,252,546.64  บาท 
  (ข้อ (6) = (5) x 10%)      
    (7)  คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้  จ านวน  11,272.919.79  บาท 
  (ข้อ (7) = (5) – (6)) 
    และองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  มีทุนส ารองเงินสะสม  ณ  วันที่  

31  มีนาคม  พ.ศ. 2560  จ านวน  11,110,607.62  บาท   
   (รายละเอียดตามแบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นฯ  ที่แนบท้าย) 

   ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  จึงขอเสนอโครงการ  เพ่ือให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  จ านวน  26  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน  
8,199,700  บาท  (รายละเอียดตามรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2560) 
 รายละเอียดตามรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2560  ทีไ่ด้แจกให้สมาชิกสภา  อบต.  ทุกท่าน  และมอบหมายให้ผู้อ านวยการกอง
ช่างชี้แจง 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง   กระผมนายณัฐพงษ์  สุขกระโทก  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง  ขอชี้แจง
รายละเอียดแต่ละโครงการ  ดังนี้ 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                 
จ านวน  7,814,700.00  บาท 

     (๑)  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น  ภายในหมู่บ้านขาม  หมู่ที่  ๑  
จ านวน  ๒๓๘,๐๐0.00 บาท 

   - เริ่มจากถนนลาดยางสายบ้านขาม – บ้านบุละกอ  ไปทางทิศตะวันออก  ข้างอ่างเก็บ
น้ าห้วยร่วม ถึงถนนลูกรังเดิม  (โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๐)  ขนาดกว้าง  ๓.00 ม. ยาว  7๐๐.00  ม.  หนาเฉลี่ย 0.๑0 ม. หรือพ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต.ขามสะแกแสง) 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย   

    ( ๒) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่๒ 
จ านวน 372,๐๐0.00 บาท  แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 

   ช่วงท่ี 1เริ่มจากถนนลูกรังเดิมข้างสหกรณ์การเกษตรอ าเภอขามสะแกแสง  (โครงการ
ของ อ. ขามสะแกแสง  งบ  ๒๕๐,๐๐๐ บาท)  ไปทางทิศตะวันตก ถึงข้างที่ดินนายสมโภชน์            
อ่ัวกลาง  ขนาดกว้าง ๓.๕0ม. ยาว ๘๐๐.00  ม.  หนาเฉลี่ย 0.๑0 ม.   

ช่วงท่ี 2 เริ่มจากถนนลาดยางสายบ้านขาม-บ้านบุละกอ ไปทางทิศตะวันตก  ถึงถนน
ลูกรังเดิม  ข้างบ้านเลขท่ี 169 หมู่ที่ 2 บ้านนายส าเภา  สุวรรณกลางขนาดกว้าง  ๓.00 ม.  
ยาว  ๑๖๐.00  ม.  หนาเฉลี่ย 0.๑0 ม. 

   หรือรวมพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า3,280ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบอบต. ขามสะแกแสง) 
  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย   
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   (3) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์  หมู่ที่ ๓  

จ านวน ๓๗๒,๐๐0.00  บาท  แบ่งเป็น  ๒ ช่วง  ดังนี้ 
   ช่วงท่ี 1  เริ่มจากถนนลูกรังเดิม  (โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังในข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙)ไปทางทิศเหนือ  ถึงแยกข้างบ้านนายบุญมา  สุวรรณาโค  
ขนาดกว้าง ๒.๕0 ม.  ยาว  ๔๗๐.00  ม.  หนาเฉลี่ย 0.๑0 ม.   

ช่วงท่ี ๒  เริ่มจากถนนหินคลุก  (ช่วงที่ ๑)  ข้างบ้านนายบุญมา  สุวรรณาโค  ถึงข้างสระ
เก็บน้ าของเทศบาลต าบลขามสะแกแสง  ขนาดกว้าง  ๓.๐0 ม.  ยาว  ๗๐๐.00  ม.  หนาเฉลี่ย 
0.๑0 ม.  หรือรวมพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,275 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ  อบต. 
ขามสะแกแสง) พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย 

   (4) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ภายในหมู่บ้านหนุก  หมู่ที่  4 
จ านวน ๓๙๒,000.00  บาท   

- เริ่มจากรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ข้างบ้านเลขท่ี  ๖๙  หมู่ที่  4  
บ้านนางกุหลาบ  ขอพักกลาง  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงร่องน้ าข้างถนนลาดยางสายบ้านขาม-
บ้านหนุก  ขนาดกว้าง  0.40  เมตร  ยาว  ๑๘๓.00  ม.  ลึก  0.40 ม. (รายละเอียดตาม
แบบ  อบต. ขามสะแกแสง)  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1 ป้าย   

    (5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนุก  หมู่ที่ ๔  
จ านวน  ๒๐,000.00  บาท   

- เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมข้างบ้านเลขที่  ๗๑/๑ หมู่ที่ 4บ้านนางดล
พร กิตตโยทัยไปทางทิศใต้  ถึงข้างบ้านเลขท่ี 78/1 หมู่ที่ 4 บ้านนางไม้ กลมกลาง ขนาด
กว้าง ๓.00  ม.ยาว ๑๓.00  ม.หนา0.15  ม. หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า3๙.00ตร.ม. 
พร้อมลงไหล่ทางลูกรังทั้งสองข้างๆ ละ0.50ม. (รายละเอียดตามแบบอบต. ขามสะแกแสง) 

    (6) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น  ภายในหมู่บ้านหนุก  หมู่ที่  ๔ 
จ านวน 477,๐๐0.00บาท 

- เริ่มจากถนนลาดยางสายบ้านขาม-บ้านหนุก(แยกป่าช้าบ้านหนุก)  ไปทางทิศใต้ถึงท่ี
นานางด า ความหมั่น  ขนาดกว้าง ๔.00 ม. ยาว  ๑,๐5๐.00  ม.  หนาเฉลี่ย 0.๑0 ม.  หรือ
พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม.  (รายละเอียดตามแบบอบต.ขามสะแกแสง) 

  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย  

    (7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านด่านช้าง  หมู่ที่  ๖  
จ านวน  ๑๕๘,000.00  บาท 

- เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ข้างท่ีดินนายทวีป  จงอาจกลาง  ไปทางทิศ
เหนือ  ถึงข้างสระเก็บน้ าโนนหญ้าคา  ขนาดกว้าง ๓.00  ม.ยาว ๑๐๐.00 ม.                   
หนา  0.15  ม. หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  3๐๐.00  ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรังทั้งสอง
ข้างๆ ละ0.50ม.(รายละเอียดตามแบบ  อบต. ขามสะแกแสง)  พร้อมป้ายโครงการ     
จ านวน  1  ป้าย  

 /( 8) โครงการก่อสร้างถนน..... 

    (8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่ที่  ๖  
จ านวน ๒๓๙,000.00  บาท   

- เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมสายไปบ้านเหนือ ต.เมืองนาท  ไปทางทิศ
ตะวันออก  ถึงข้างสามแยกไปบ้านนามาบ  ขนาดกว้าง ๔.00  ม.ยาว ๑๑๕.00  ม.หนา
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0.15  ม. หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๖๐.00ตร.ม.พร้อมลงไหล่ทางลูกรังทั้งสองข้างๆ ละ
0.50ม.(รายละเอียดตามแบบ  อบต. ขามสะแกแสง)  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย 

    (9) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านโนนหญ้าคา           
หมู่ที่ ๗ จ านวน  ๗๐๕,๐๐0.00บาท  แบ่งเป็น  ๒ ช่วง  ดังนี้ 

   ช่วงท่ี 1 – เริ่มจากถนนลูกรังเดิม  (ถนนริมสระเก็บน้ าบ้านโนนหญ้าคาด้านทิศ
ตะวันตก)   ไปทางทิศเหนือ  ขนาดกว้าง  ๓.๕0 ม.  ยาว  ๔๐๐.00  ม. หนาเฉลี่ย 0.๑0 ม.   

    ช่วงท่ี ๒ – เริ่มจากถนน คสล. เดิม  ข้างประปาหมู่บ้าน  ไปทางทิศตะวันตก  ถึง
ที่ดินนายพยูง  พลมณี ขนาดกว้าง  ๔.๐0  ม.  ยาว  ๑,๒๐๐.00 ม.  หนาเฉลี่ย 0.๑0 ม.  

          หรอืรวมพ้ืนทีก่่อสร้างไม่น้อยกว่า 6,200 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ  
อบต. ขามสะแกแสง)  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย 

    (๑0) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง  หมู่ที่  ๘
จ านวน ๒๗๕,๐๐0.00 บาท 

- เริ่มจากบริเวณทางแยกข้างศาลตาปู่  ตรงข้ามบ้านเลขท่ี  ๙๙  หมู่ที่  ๘  บ้าน
นางกิตติยา  จงจิตกลาง  ไปทางทิศตะวันตก ถึงข้างที่นานายสุวรรณ์  จันทร์ฟ้า  

- ก่อสร้างรางระบายน้ าดาดคอนกรีต  ขนาดปากกว้าง ๑.๐0 ม.  ก้นกว้าง  ๐.๕๐  ม.  ลึก  
0.๖0  ม.  หนา  ๐.๑๐  ม.  ความยาวรวม  ๓๑๖.๕๐  ม. พร้อมวางท่อระบายน้ าทางข้ามท่อ  คสล. 
อัดแรงชั้น ๓  Ø  ๐.๖๐  ม.จ านวน 52 ท่อน  

- ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง0.40  เมตร  ยาว  ๑๐.00  ม.  
ลึก  0.40 ม.   (รายละเอียดตามแบบ  อบต. ขามสะแกแสง)  พร้อมป้ายโครงการ          
จ านวน  1  ป้าย 

    (๑1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านคู  หมู่ที่  ๙ 
จ านวน  ๖๖๖,000.00  บาท   

- เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐)  ไปทางทิศใต้  ถึงข้างสามแยกป่าช้าบ้านคู  ขนาดกว้าง 
๔.00  ม.ยาว ๓๒๐.00  ม.หนา0.15  ม.  หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  ๑,๒๘๐.00ตร.ม. 
พร้อมลงไหล่ทางลูกรังทั้งสองข้างๆ ละ 0.50 ม.(รายละเอียดตามแบบ  อบต. ขามสะแกแสง)
พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 

    (๑2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ภายในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ที่  ๑๐  
จ านวน ๕๖5,000.00 บาท   

- เริ่มจากรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.               
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐) ตรงข้ามบ้านเลขท่ี  ๔๙  หมู่ที่  ๑๐             
บ้านนางมล  ฉลองกลาง  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงข้างบ้านเลขท่ี  ๗๑  หมู่ที่  ๑๐  บ้านนายแสง  
หวังกลุ่มกลาง  ขนาดกว้าง  0.40  ม.  ยาว  ๒๖๔.00  ม.  ลึก  0.40ม. (รายละเอียดตามแบบ  
อบต. ขามสะแกแสง)  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 

/(๑3) โครงการก่อสร้างระบบประปา..... 

    (๑3) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านหนองจาน  หมู่ที่ ๑๑              
จ านวน  ๔78,7๐๐.00  บาท   

- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  ระบบสูบจ่ายตรง  หอถังสูงขนาด  ๑๐  ลบ.ม.             
(ถังไฟเบอร์กลาส  จ านวน ๔  ลูก)  ตามแบบส่วนบริหารจัดการน้ า ส านักทรัพยากรน้ า  
พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 
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    (๑4) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น  ภายในหมู่บ้านหนองจาน  

หมู่ที่  ๑๑ จ านวน ๖๖๕,๐๐0.00บาท 
 - เริ่มจากถนน  คสล. เดิมสายไปคุ้มโนนงิ้ว  ไปทางทิศตะวันออกสุดเขตต าบล                    

ขามสะแกแสง  ขนาดกว้าง  ๕.00  ม.  ยาว  ๑,๑๗๐.00  ม.  หนาเฉลี่ย 0.๑0 ม.  หรือพ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5,850 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบ  อบต. ขามสะแกแสง)  พร้อม
ป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 

    (๑5) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านโนนแจง           
หมู่ที่ ๑๒ จ านวน  ๓95,000.00  บาท 

 - เริ่มจากถนนรอบบึงหนองโป่ง ข้างประปาหมู่บ้านโนนแจง  หมู่ที่  ๑๒   ไปทางทิศ
ตะวันตก  ถึงข้างประปาหมู่บ้านริมบึง  หมู่ที่  ๑๔  ขนาดกว้าง  ๔.00 ม.  ยาว  870.00  ม.  
หนาเฉลี่ย 0.๑0 ม.  หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,480 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ  
อบต. ขามสะแกแสง)  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 

    (๑6) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่ 
๑๒ จ านวน  ๑๙๙,๐๐0.00 บาท 

 - เริ่มจากถนนลาดยางสายโนนไทย – อ. คง  ข้างบ้านเลขท่ี  ๑๙  หมู่ที่  ๑๒                       
บ้านนางปราณีต  ดังกลาง  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงข้างที่สาธารณะหนองสะแกเย็น ขนาดกว้าง              
๓.๕0 ม.  ยาว  ๕๐๐.00  ม.  หนาเฉลี่ย 0.๑0 ม. หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,750 
ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบ  อบต. ขามสะแกแสง)  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 

    (17) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า           
หมู่ที ่ ๑๓ จ านวน ๒93,000.00 บาท   

- เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมสายหลังโรงเรียนขามสะแกแสง ไปทางทิศ
ตะวันตกถึงข้างบ้านว่าที่ร้อยตรีสมบัติ  โพธิ์นอก ขนาดกว้าง ๓.๕0 ม.ยาว ๑๖๐.00  ม. 
หนา  0.15  ม.หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  ๕๖๐.00  ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรังทั้งสอง
ข้างๆ ละ0.50  เมตร  (รายละเอียดตามแบบ  อบต. ขามสะแกแสง)  พร้อมป้ายโครงการ  
จ านวน  1  ป้าย 

    (18) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า 
หมู่ที่ ๑๓  จ านวน  227,000.00บาท 

 - เริ่มจากทางข้ามล าห้วยตะคุไปทางทิศตะวันตกถึงข้างที่นานายตุลชัย ดังกลาง  ขนาด
กว้าง๔.๐๐ ม.ยาว 500.00 ม.  หนาเฉลี่ย0.๑0ม. หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า2,000ตร.ม.  
(รายละเอียดตามแบบ  อบต. ขามสะแกแสง)  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 

  

/(19) โครงการก่อสร้างถนน..... 

 

 

    (19) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า 
หมู่ที่ ๑๓ จ านวน  ๑7๙,๐๐0.00บาท 

 - เริ่มจากถนนลาดยางสายโนนไทย – อ. คง  ข้างโรงเรียนขามสะแกแสง  ไปทางทิศ
ตะวันออกถึงข้างทางสาธารณะสายหนองมะค่า – สะแกราษฎร์ (โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของ
แผ่นดิน) ขนาดกว้าง  ๓.๕0 ม.  ยาว  ๔5๐.00  ม.  หนาเฉลี่ย 0.๑0 ม. หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่
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น้อยกว่า1,575 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ  อบต. ขามสะแกแสง)  พร้อมป้ายโครงการ  
จ านวน  1  ป้าย 

    (๒0) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านริมบึง  หมู่ที่  ๑๔  
จ านวน  99,000.00  บาท   

- เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐)  ข้างบ้านนายส าราญ  หวังรักกลาง  ไปทางทิศตะวันตก ถึงข้างบ้านเลขที่ 
67/1 หมู่ที่ 14 บ้านนายด า ขอหน่วงกลาง  ขนาดกว้าง ๓.00 ม.ยาว ๖3.00 ม.                   
หนา  0.15  ม. หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  ๑89.00ตร.ม.พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง  ทั้งสอง
ข้างๆ ละ  0.50 ม.(รายละเอียดตามแบบ  อบต. ขามสะแกแสง) 

    (๒1) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ที่๑๔
จ านวน  186,000.00  บาท   

- เริ่มจากรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  (โครงการของ  อ. ขามสะแกแสง  งบ  
๒๕๐,๐๐๐  บาท)  ข้างบ้านเลขท่ี ๔๕ หมู่ที่ ๑๔ บ้านนางก้อน  เนตรทิพวัลย์ ไปทางทิศเหนือ
ถึงข้างบ้านเลขท่ี 138  หมู่ที่ ๑๔  บ้านนายสุพล ชินนอก  ขนาดกว้าง  0.80 ม.  ยาวรวม  ๕๖.๕0  ม.  
ลึก 0.6๕  ม. (รายละเอียดตามแบบ  อบต.ขามสะแกแสง)  พร้อมป้ายโครงการ                  
จ านวน  1  ป้าย 

    (๒2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด           
หมู่ที ่ ๑๕ จ านวน ๒๓๐,000.00 บาท   

- เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙)  สายหลังวัดบ้านหนุก ไปทางทิศตะวันออก ถึงข้างบ้านเลขท่ี 
๑๖ หมู่ที่ ๑๕ บ้านนายถวิล ศรีม่วงกลาง  ขนาดกว้าง ๓.๕0  ม.ยาว  ๑25.00 ม.                      
หนา 0.15  ม. หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  ๔๓๗.๕0ตร.ม.  พร้อมลงไหล่ทางลูกรังทั้งสอง
ข้างๆ ละ  0.50  ม.(รายละเอียดตามแบบอบต. ขามสะแกแสง)  พร้อมป้ายโครงการ                  
จ านวน  1  ป้าย 

    (๒3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด                
หมู่ที ่ ๑๕ จ านวน  ๖๖,000.00 บาท   

- เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (โครงการของ  อ.ขามสะแกแสง  งบ  
๒๕๐,๐๐๐ บาท)  สายบ้านโนนสะอาด - บ้านหนองจาน  ไปทางทิศเหนือ  ถึงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิม  (โครงการของ  อ. ขามสะแกแสง  งบ  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว๓
2.00 ม. หนา  0.15  ม. หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒๘.๐๐ ตร.ม.  พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง
ทั้งสองข้างๆ ละ  0.50  ม.  (รายละเอียดตามแบบ  อบต. ขามสะแกแสง) 

    (๒4) โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด 
หมู่ที่ ๑๕ จ านวน  ๓๑๘,๐๐0.00  บาท 

 - เริ่มจากถนนลาดยางสายบ้านขาม – บ้านหนุก  ข้างบ้านนางบุญ  จงตั้งกลาง  ไปทาง
เหนือถึงฟาร์มเลี้ยงหมู ขนาดกว้าง  ๓.๕๐ ม. ยาว  ๘๐๐.00  ม.  หนาเฉลี่ย 0.๑0 ม.  หรือพ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  2,800  ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ  อบต. ขามสะแกแสง)  พร้อมป้าย
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง จ านวน  385,000.00  บาท 

   (1) โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านนามาบ  หมู่ที่ ๕ 
จ านวน ๒๒๗,๐๐0.00 บาท 

 - เริ่มจากถนนลาดยางสายบ้านขาม – บ้านหนุก  ข้างบ้านเลขที่  ๑  หมู่ที่  ๕  บ้านนาง
สะอาด  จี่กลาง  ไปทางทิศเหนือ  ถึงบ้านเลขที่  2  หมู่ที่ 6 บ้านว่าที่ร้อยตรี ประจวบ กลมกลาง  
ขนาดกว้าง  ๔.00 ม. ยาว  ๕๐๐.00 ม.  หนาเฉลี่ย 0.๑0 ม.   หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
2,000  ตร.ม.  (รายละเอียดตามแบบอบต.ขามสะแกแสง)  พร้อมป้ายโครงการ             
จ านวน  1  ป้าย 

     (2) โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านคู  หมู่ที่ ๙              
จ านวน  ๑๕๘,000.00  บาท   

    - ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านคู  หมู่ที่  ๙  (รายละเอียดตามแบบ  อบต. 
ขามสะแกแสง)  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 

 
รองประธานสภาฯ          ตามที่ ผู้อ านวยการกองช่าง  ได้ชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาอนุมัติโครงการ      

ใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น            
มีสมาชิกสภา  อบต. ท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายอีกหรือไม่     
ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น 

 

สมาชิกสภา  อบต.     กระผม นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร  สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที ่ ๘ 
  ขอ สอบถาม  เหตุใดงบประมาณใช้จ่ายเงินสะสมของแต่ละหมู่บ้านไม่เท่ากัน  โดยเฉพาะ

หมู่ที่  ๘  งบประมาณน้อยกว่าหมู่บ้านอ่ืน 
 

รองปลัด  อบต.     โครงการที่พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม  ทาง  อบต. จะพิจารณาจากล าดับปัญหาที่
ประชาคมหมู่บ้านเสนอมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา  อันเป็นไปตามความเดือดร้อนของ
ประชาชนว่าโครงการใดประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากจะอยู่ล าดับต้น  ซึ่งจะต้องรีบ
ด าเนินการโดยด่วน  เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน  และแต่ละ
โครงการมีลักษณะประเภทงาน  กว้าง  ยาว  ไม่เท่ากัน  ดังนั้น  จึงท าให้งบประมาณ
โครงการของแต่ละหมู่บ้านไม่เท่ากัน 

 

ผอ.กองช่าง     โครงการที่พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม  ของหมู่ที่  ๘  เป็นโครงการที่เปลี่ยนแบบ
ก่อสร้าง  และแบบก่อสร้างแบบใหม่ราคาต่ าลงกว่าแบบเดิม  ท าให้งบประมาณก่อสร้าง
ของหมู่ที่  ๘  ลดลงจากเดิม 

/รองประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภา  อบต...... 
 

รองประธานสภาฯ          มีสมาชิกสภา  อบต. ท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายอีก
หรือไม่     ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น   

    หากไม่มี  ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม  “สมาชิกสภา  อบต. ท่านใดอนุมัติ
โครงการใช้จ่ายเงินสะสม  ตามโครงการฯ  ที่น าเสนอต่อที่ประชุมพิจารณา  จ านวน  ๒๖  
โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  8,199,700  บาท  ขอให้ยกมือขึ้น” 

 

มติที่ประชุม   อนุมัติ   ๒๖  เสียง  ไม่อนุมัติ....-.....เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
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  5.4  เรื่อง  การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนา อบต. ขามสะแกแสง 
รองประธานสภาฯ          ตามท่ีสภา  อบต. ขามสะแกแสง  ได้มีมติดัดเลือกคณะกรรมการพัฒนา  

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ขามสะแกแสง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี  พ.ศ. 2557  ครั้งที่  1/2557  
เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  พ.ศ. 2557  และท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  เลือก 

    ๑. นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร สมาชิก สภา  อบต.  หมู่ที ่ 8 
                 ๒. นายพิมพ์  ดวงกลาง  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที ่ 4 

  3. นายหม่าว  อ่ ากลาง  สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่  9                             
เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  นั้น   

    บัดนี้  คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง   
จึงต้องมีการคัดเลือกคณะกรรมการดังกล่าวขึ้นมาใหม่ 

    ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง    
 

เลขานุการสภาฯ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  หมวด  ๑  องค์กรจัดท าแผนพัฒนา    
  ข้อ  ๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

    (๑)  ผู้บริหารท้องถิ่น     ประธานกรรมการ  
    (๒)  รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน  กรรมการ  
    (๓)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ 
    (๔)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ  
    (๕)  ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ  กรรมการ  
                     ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน 
    (๖)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ  
                     คัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน    
    (๗)  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการและเลขานุการ  
    (๘)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน          ผู้ช่วยเลขานุการ 
   กรรมการตามข้อ  ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี  

และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 

    ข้อ  10  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
    ( ๑)  ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  โดยพิจารณาจาก 
     (ก)  อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะอ านาจ

หน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน  เช่น  การป้องกันและบรรเทา         
สาธารณภัย  การผังเมือง 

     (ข)  ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจ 

     (ค)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  กลุ่มจังหวัด  และจังหวัด  โดยให้
เน้นด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง  เช่น  การแก้ไขปัญหา
ความยากจน  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   

     (ง)  กรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
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     (จ)  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
     (ฉ)  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 

           ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนา  ให้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นค านึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น  และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ  
มาประกอบการพิจารณาด้วย 

    (๒)  ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา  และการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนา 

    ในการจัดท าร่างแผนพัฒนา  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การ
บริหารส่วนต าบล  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง    
น าปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้าน
หรือชุมชน  ที่จะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพ
ของเทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง  ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามอ านาจหน้าที่ 

    ( ๓)  พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน 
    ( ๔)  ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตาม     

ข้อ  ๑๙ (๒) 
    ( ๕)  พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

    ( ๖)  แต่งตั้งท่ีปรึกษา  คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพื่อช่วยปฏิบัติงาน
ตามท่ีเห็นสมควร 

    ( ๗)  ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม  วิเคราะห์ปัญหา  ความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย   

  

รองประธานสภาฯ          จึงขอให้สมาชิก สภา  อบต. เสนอชื่อสมาชิกสภา อบต. เป็นคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง จ านวน ๓ คน และให้มีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน 

 โดยจะคัดเลือกที่ละคน  จนครบ  ๓  คน   เริ่มจากคนที่  ๑ 
 
สมาชิกสภา อบต.    กระผมนายสงบ  เปลื้องกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ ๓  เสนอ                        

นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ ๘  เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  โดยมีผู้รับรอง  ๒  คน  ได้แก่         

    ๑.  นายสว่าง  กลีบกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่ ๕ 
           ๒.  นายสมชาติ  เกิดกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๓ 
 

รองประธานสภาฯ          มีสมาชิก สภา อบต. ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภา อบต. เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง แข่งกับนายถนอมศักดิ์  สมานมิตร              
คนที่  ๑  หรือไม่  ถ้ามีขอให้ยกมือเสนอได้ 
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    หากไม่มีจะถือว่านายถนอมศักดิ์  สมานมิตร  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  คนที่  ๑ 
 

สมาชิกสภา อบต.    กระผมนายนาค  พลัดกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑  เสนอ                        
นายพิมพ์  ดวงกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๔  เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขามสะแกแสง  โดยมีผู้รับรอง  ๒  คน  ได้แก่         
  ๑.  นายช้อย  หันสันเทียะ    สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่ ๑ 

           ๒.  นางจวง  ฝ่ายกลาง     สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่ ๒ 
 

รองประธานสภาฯ          มีสมาชิก สภา อบต. ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภา อบต. เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง แข่งกับนายพิมพ์  ดวงกลาง  คนที่  ๒  
หรือไม่  ถ้ามีขอให้ยกมือเสนอได้ 

    หากไม่มีจะถือว่านายพิมพ์  ดวงกลาง  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  คนที่  ๒ 

 

สมาชิกสภา อบต.    กระผมนายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ ๑๕  เสนอ                        
นายมานะ  เอกกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ ๑๑  เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  โดยมีผู้รับรอง  ๒  คน  ได้แก่        
  ๑.  นายภัย  เพียงขุนทด        สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่ ๑๕ 

           ๒.  นายส าอาง  มุ่งเมืองกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่ ๑๓ 
 

รองประธานสภาฯ          มีสมาชิก สภา อบต. ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภา อบต. เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง แข่งกับนายมานะ  เอกกลาง  คนที่  ๓  
หรือไม่  ถ้ามีขอให้ยกมือเสนอได้ 

    หากไม่มีจะถือว่านายมานะ  เอกกลาง  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  คนที่  ๓ 

     ดังนั้น  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขามขามสะแกแสง  
ประกอบด้วย 
๑. นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร   สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่.  ๘ 
๒. นายพิมพ์  ดวงกลาง  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๔ 
๓. นายมานะ  เอกกลาง  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑๑ 
 

มติที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันท์  เลือก 
๑. นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร   สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่.  ๘ 
๒. นายพิมพ์  ดวงกลาง  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๔ 
๓. นายมานะ  เอกกลาง  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑๑ 

       เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
/5.5  เรื่อง  การพิจารณาคัดเลือก..... 

 
5.5  เรื่อง  การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
               แผนพัฒนา  อบต. ขามสะแกแสง    

รองประธานสภาฯ          ตามท่ีสภา  อบต. ขามสะแกแสง  ได้มีมติดัดเลือกคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี      
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พ.ศ. 2557  ครั้งที่  1/2557  เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  พ.ศ. 2557  และท่ีประชุมมี
มติเป็นเอกฉันท์  เลือก 

    ๑. นางเสงี่ยม หวังกลุ่มกลาง สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที ่10 
    ๒. นายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที ่ 15 

  3. นายเฉลิม หวังหมู่กลาง สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที ่ 6                             
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล          
ขามสะแกแสง  นั้น   

    บัดนี้  คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง   
จึงต้องมีการคัดเลือกคณะกรรมการดังกล่าวขึ้นมาใหม่ 

    ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง    
 

เลขานุการสภาฯ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  หมวด  ๖  การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

    ข้อ  ๒๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

    (๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
    (๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
    (๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
    (๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
    (๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
    โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  

และกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  
        กรรมการตามข้อ  ๒๘  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี  และอาจได้รับ

การคัดเลือกอีกได้ 
 

       ข้อ  ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจ
หน้าที่  ดังนี้ 

       (1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
       (2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
       (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

/(๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ..... 
       (๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่

เห็นสมควร 
 
รองประธานสภาฯ          จึงขอให้สมาชิก สภา  อบต. เสนอชื่อสมาชิกสภา อบต. เป็นคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง จ านวน ๓ คน 
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และให้มีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน  โดยจะคัดเลือกที่ละคน  จนครบ  ๓  คน                     
เริ่มจากคนที่  ๑ 

 

สมาชิกสภา อบต.    กระผมนายสว่าง  กลีบกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ ๕  เสนอ                       
นายเฉลิม  หวังหมู่กลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๖  เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  โดยมีผู้รับรอง  ๒  คน  
ได้แก่ 

       ๑.  นายฮิน  จงย่อกลาง    สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่ ๖ 
           ๒.  นายประเทือง  แจ้งโรจน์   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่ ๗ 
 

รองประธานสภาฯ          มีสมาชิก สภา อบต. ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภา อบต. เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง แข่งกับ             
นายเฉลิม  หวังหมู่กลาง  คนที่  ๑  หรือไม่  ถ้ามีขอให้ยกมือเสนอได้ 

    หากไม่มีจะถือว่านายนายเฉลิม  หวังหมู่กลาง  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  คนที่  ๑ 

 

สมาชิกสภา อบต.    กระผมนายสงบ  เปลื้องกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ ๓  เสนอ                       
นายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ ๑๕  เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  โดยมีผู้รับรอง  ๒  คน  
ได้แก่ 

       ๑.  นายนาค  พลัดกลาง    สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่ ๑ 
           ๒.  นายพิมพ์  ดวงกลาง    สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่ ๔ 
 

รองประธานสภาฯ          มีสมาชิก สภา อบต. ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภา อบต. เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง แข่งกับ             
นายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง  คนที่  ๒  หรือไม่  ถ้ามีขอให้ยกมือเสนอได้ 

    หากไม่มีจะถือว่านายนายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  คนที่  ๒ 

 

สมาชิกสภา อบต.    ดิฉันนางฉลวย  หวังฟังกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ ๑๒  เสนอ                       
นางเสงี่ยม  หวังกลุ่มกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๐  เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  โดยมีผู้รับรอง  ๒  คน  
ได้แก่ 

       ๑.  นางรุ่งนภา  จังหวัดกลาง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่ ๑๔ 
           ๒.  นายภัย  เพียงขุนทด    สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่ ๑๕ 
 

/รองประธานสภาฯ  มสีมาชิก สภา อบต...... 
 
รองประธานสภาฯ          มีสมาชิก สภา อบต. ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภา อบต. เป็นคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง แข่งกับ             
นางเสงี่ยม  หวังกลุ่มกลาง  คนที่  ๓  หรือไม่  ถ้ามีขอให้ยกมือเสนอได้ 

    หากไม่มีจะถือว่านายนายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  คนที่  ๓ 

รองประธานสภาฯ     ดังนั้น  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ขามสะแกแสง  
ประกอบด้วย 
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๑. นายเฉลิม  หวังหมู่กลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ ๖ 
๒. นายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ ๑๕ 
๓. นางเสงี่ยม  หวังกลุ่มกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ ๑๐ 

มติที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันท์  เลือก 
๑. นายเฉลิม  หวังหมู่กลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ ๖ 
๒. นายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ ๑๕ 
๓. นางเสงี่ยม  หวังกลุ่มกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ ๑๐ 

เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  อบต.ขามสะแกแสง 
ระเบียบวาระท่ี  6      เรื่องอ่ืน ๆ 
           6.1 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

ครั้งที่ 1  (ภายในเดือนเมษายน  2560)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
รองประธานสภาฯ     ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  (นางดอกไม้  พากลาง)        

ได้เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  
ครั้งที่  1  (ภายในเดือนเมษายน  2560)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือทราบ 

     ซึ่งการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  ในการประชุม
คณะกรรมการติดตามฯ  ครั้งที่  1/2560  เมื่อวันที่  3  เมษายน  พ.ศ. 2560       

       ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง    
เลขานุการสภาฯ     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  หมวด  ๖  การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

       ข้อ  ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจ
หน้าที่  ดังนี้ 

       (1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
       (2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
       (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

       (๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 

       /รองประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายก  อบต......  
รองประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายก  อบต. น าเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕60-๒๕62)  ครั้งที่  1  (ภายในเดือนเมษายน  2560)  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

 

นายก  อบต.    จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)       
ครั้งที่  1  (ภายในเดือนเมษายน  2560)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕60         
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล          
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ขามสะแกแสง  ปรากฏว่า  จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  
(เฉพาะปี  2560)  เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  คิดเป็นร้อยละ  6.71     

    (รายละเอียดตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560-2562)  ครั้งที่  1  (ภายในเดือนเมษายน  2560)  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60  ที่แนบท้าย) 

 

ที่ประชุม     รับทราบ  
 

6.2  เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 2 (สิ้นเดือนมีนาคม)   
              ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ของ  อบต. ขามสะแกแสง   

  

รองประธานสภาฯ            ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต. ขอรายงานรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ     
ณ  ไตรมาสที่  2  (สิ้นเดือนมีนาคม)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ของ        
อบต. ขามสะแกแสง  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือทราบ 

             ขอให้นายก  อบต.  ได้ชี้แจงรายละเอียด 
 

นายก  อบต.     ขอมอบหมายให้ผู้อ านวยการกองคลัง  ชี้แจง 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง    ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ  ณ  ไตรมาสที่  2   
(สิ้นเดือนมีนาคม)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 
2559  ถึงวันที่  31  มีนาคม  พ.ศ. 2560  ของ  อบต. ขามสะแกแสง 

     (รายละเอียดตามรายงานรายรับ-รายจ่ายฯ  ที่แนบท้าย) 
  

ที่ประชุม     รับทราบ  
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๕๐  น.   
 

        ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม  
          (ลงชื่อ)     พรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์ 
          (นางสาวพรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์) 
                  เลขานุการสภา  อบต. ขามสะแกแสง    
    
     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

1) (ลงชื่อ)  ถนอมศักดิ์  สมานมิตร     2) (ลงชื่อ)  หม่าว อ่ ากลาง        3) (ลงชื่อ)  วิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง 
        (นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร)   (นายหม่าว  อ่ ากลาง)    (นายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง) 
         สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  15 

           ประธานกรรมการ          กรรมการ   กรรมการและเลขานุการ  
    
 
ผู้รับรองรายงานการประชุม       
 

 (ลงชื่อ)    สมหมาย  เวสันเทียะ                                    
          (นายสมหมาย  เวสันเทียะ)                  
    รองประธานสภา  อบต. ขามสะแกแสง                              
ปฏิบัติหน้าที่แทน  ประธานสภา  อบต. ขามสะแกแสง       
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