
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕9 

ครั้งที่  ๑/๒๕๕9 
วันที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕9 

ณ  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
------------------------------ 

 

1.  ผู้มาประชุม  30  คน    2.  ผู้ขาดประชุม  -  คน  3.  ผู้ลาประชุม  -  คน 
4.  ผู้เข้าร่วมประชุม  13  คน       5.  ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม  -  คน 
 

1.  ผู้มาประชุม 
 1.  นายปั่น  ฝ่ายกลาง  ประธานสภาฯ 
 2.  นายสมหมาย  เวสันเทียะ  รองประธานสภาฯ 
       3.  นายนาค  พลัดกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1 
 4.  นายช้อย  หันสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1 
 5.  นางจวง  ฝ่ายกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  2 
 6.  นายสงบ  เปลื้องกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3 
 7.  นายสมชาติ  เกิดกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3 
 8.  นายพิมพ์  ดวงกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  4 
 9.  นางละเอียด  ขอนบกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  5 
 10. นายสว่าง  กลีบกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  5 
 11. นายฮิน  จงย่อกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  6 
 12. นายเฉลิม  หวังหมู่กลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  6 
 13. นายแย้ม  ชอบมะลัง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7 
 14. นายประเทือง  แจ้งโรจน์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7 
 15. นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 
 16. นายมานพ  แสพลกรัง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 
 17. นายหม่าว  อ่่ากลาง               สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 
       18. นายสมบูรณ์  มุ่งเขตกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 
 19. นางเสงี่ยม  หวังกลุ่มกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 
 20. นางหวอง  หวังกลุ่มกลาง               สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 
 21. นายอนันต์  กึ่งกลาง                      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  11 
 22. นายมานะ  เอกกลาง                      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  11 
 23. นางฉลวย  หวังฟังกลาง                  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  12 
       24. นางพนอ  กองเงินกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  12 
 25. นายส่าอาง  มุ่งเมืองกลาง                สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  13 
 ๒6. นายแขนง  มุ่งแฝงกลาง                สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  13 
       27. นายสังคม  โทนหงส์ษา   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  14 
 28. นางรุ่งนภา จังหวัดกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  14 
 29. นายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  15 
 30. นายภัย  เพียงขุนทด    สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  15 
 31. นางสาวพรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์ เลขานุการสภาฯ  (ไปราชการ) 
                                                                                                               /2.ผู้ขาดประชุม... 
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2.  ผู้ขาดประชุม 
 -  ไม่มี - 
3.  ผู้ลาประชุม 
 -  ไม่มี – 
4.  ผู้เข้าร่วมประชุม 
       1.  นางดอกไม้  พากลาง   นายก อบต. 
 2.  นายตุลชัย  ดังกลาง                           รองนายก  อบต. 
 3.  นายกฤษฏิ์  ใจทน         รองนายก  อบต. 
 4.  นางศิริลักษณ์  เหล็กคงสันเทียะ  เลขานุการนายก อบต. 
 5.  นางสาวขวัญจิต  นิฤมล  ผู้อ่านวยการกองคลัง 
 6.  นางสาววิไลวรรณ  เหล็กคงสันเทียะ  รองปลัด  อบต. 
 7.  นายชานนท์  กกสันเทียะ   หัวหน้าส่านักปลัด  อบต. 
 8.  นายปัณณทัต  นอขุนทด   ผู้อ่านวยการกองช่าง 
 9.  นายวรกมล  ดวงพลอ่อน   ผู้อ่านวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 10.  นางสาวสุอารีย์  จงเอื้อกลาง  วัฒนธรรมอ่าเภอขามสะแกแสง    
 11.  นางวรพร  อาชาไนย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 12.  นายนุกูล  เหลาสา   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 13.  นางสาวกลิ่นราตรี  น้อยลา  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
   

5.  ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม  -  คน 
 -  ไม่มี - 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐8.3๐  น.    เมื่อสมาชิกสภาฯ  มาครบองค์ประชุมแล้ว  เลขานุการสภาฯ  กล่าวเชิญ  
ประธานสภาฯ  จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  เสร็จแล้ว  ประธานสภาฯ  ด่าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ  ต่อไป 

 

ประธานสภาฯ   เนื่องจากการประชุมสภา  อบต. ขามสะแกแสง  ในครั้งนี้เลขานุการสภา  อบต. 
ขามสะแกแสง  ไปราชการอมรมสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจร่าง
รัฐธรรมนูญ  (อบรมวิทยากรระดับอ่าเภอ  ครู ข)  ณ  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา      
ไม่อยู่ในที่ประชุม  จึงจ่าเป็นต้องมีการเลือกเลขานุการสภา  อบต.ขามสะแกแสง  ขึ้นมา
แทนเป็นการชั่วคราว  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2554  ข้อ  19  วรรคสอง  
ก่าหนดไว้ว่า  ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด  ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น  หรือมีแต่ไม่
อยู่  หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่  ให้สภาท้องถิ่นเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือข้าราชการ  หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคน
หนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น  โดยให้น่าความ
ในข้อ  13  และข้อ  26  วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้
กระท่าด้วยวิธีการยกมือ 

ดังนั้น  จึงขอให้สมาชิกสภา  อบต. ขามสะแกแสง  ซึ่งอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้     
ได้ด่าเนินการเลือกเลขานุการสภา  อบต. ขามสะแกแสง  แทนเป็นการชั่วคราว  โดยการ
เสนอชื่อสมาชิกสภา อบต. หรือข้าราชการ  หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ่านวน  1  คน  และขอให้มีผู้รับรองไม่น้อยกว่า  ๒  คน 

/นายหม่าว  อ่ ากลาง... 
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นายหม่าว  อ่ ากลาง    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10  เสนอชื่อนายชานนท์  กกสันเทียะ  ต่าแหน่ง  

หัวหน้าส่านักปลัด  อบต. ขามสะแกแสง  เป็นเลขานุการสภา  อบต. ขามสะแกแสง  เป็นการ
ชั่วคราว  โดยมีผู้รับรอง  ๒  คน  ได้แก่ 

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

ประธานสภาฯ      มีผู้ใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น  หากไม่มีผู้ใดเสนอชื่อ
ท่านอ่ืนอีก  จึงถือได้ว่า  นายชานนท์  กกสันเทียะ  ต่าแหน่ง  หัวหน้าส่านักปลัด  อบต.    
ขามสะแกแสง  เป็นเลขานุการสภา  อบต. ขามสะแกแสง  เป็นการชั่วคราว 

 

มติที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันท์  เลือกนายชานนท์  กกสันเทียะ  ต่าแหน่ง  หัวหน้าส่านักปลัด  
อบต. ขามสะแกแสง  เป็นเลขานุการสภา  อบต. ขามสะแกแสง  เป็นการชั่วคราว 

             

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   ๑.  ขอขอบคุณท่านนายก  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต่าบล

และลูกจ้างของ  อบต. ขามสะแกแสง  ทุกท่าน  ที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
    ๒.  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  เรื่อง  เรียกประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ประจ่าปี      
พ.ศ. 2559  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑7-31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  มีก่าหนด  15  วัน     
ณ  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  องค์การบริหารส่วนต่าบล
ขามสะแกแสง  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่  12  พฤษภาคม   
พ.ศ. 2559 

    3.  ขอขอบคุณท่านนายก  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  ก่านัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ต่าบลขามสะแกแสง  พนักงานส่วนต่าบล  และลูกจ้างของ  อบต. ขามสะแกแสง   รวมถึง
คณะร่าโทนของ  อบต. ขามสะแกแสง  ทุกท่าน  ที่ได้เข้าร่วมโครงการบวงสรวงสักการะ
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  เมื่อวันที่  12  เมษายน  พ.ศ. 2559  ณ  สนามหน้าที่ว่าการ
อ่าเภอขามสะแกแสงที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นการสืบสานประเพณีบวงสรวงดวงวิญญาณและ
สดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี  และเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการแสดง 

 พ้ืนบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  ได้รับความส่าเร็จด้วยดี  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ในทุกโครงการ/กิจกรรมที่ทางองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  และหน่วยงาน
ต่างๆ จัดขึ้น  คงได้รับความร่วมมือเช่นนี้ตลอดไป 

   4.  เนื่องจากคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมต่าบลขามสะแกแสง  ได้ครบวาระลง  
(ด่ารงต่าแหน่งคราวละ  3  ปี)  จึงได้มีการเลือกคณะกรรมการดังกล่าวขึ้นมาใหม่  
ประกอบด้วย 

   1. นางดอกไม้  พากลาง  ต่าแหน่ง  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  เป็นประธานกรรมการ 
   2. นายปั่น  ฝ่ายกลาง  ต่าแหน่ง  ประธานสภา  อบต.  เป็นรองประธานกรรมการ 
   3. นางจิตสุภา  ศรีม่วงกลาง  ต่าแหน่ง  ก่านันต่าบลขามฯ  เป็นรองประธานกรรมการ   
   4. นายวรกมล  ดวงพลอ่อน  ต่าแหน่ง  ผอ. กองการศึกษาฯ  เป็น  เลขานุการฯ 
   5. นายธนวชิญ์  คงชุ่มชื่น  ตา่แหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการฯ  เป็น  เหรัญญิก 
   6. นางบุษบา คงเกต ุต่าแหน่ง ผู้อ่านวยการโรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)เป็นกรรมการ 
   7. นายเผด็จ  ศรีนอก  ต่าแหน่ง  ผู้อ่านวยการโรงเรียนบ้านหนองจาน  เป็นกรรมการ 
 

 /8. นายกฤษฎิ์... 
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   8. นายกฤษฎิ์  ใจทน  ต่าแหน่ง  รองนายก  อบต. ขามสะแกแสง เป็นกรรมการ 
   9. นายสมหมาย  เวสันเทียะ  ต่าแหน่ง  รองประธานสภา  อบต. เป็นกรรมการ  
   10. นายวลัลภ  เหล็กคงสันเทียะ  ต่าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 13   เป็นกรรมการ 
   11. นายสมภูมิ  เม่ากรูด   ต่าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  15   เป็นกรรมการ 
   12. นายมานะ  เอกกลาง   ต่าแหน่ง  ส.อบต.  หมู่ที่  11 เป็นกรรมการ 
   13. นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร   ต่าแหน่ง  ส.อบต.  หมู่ที่  8 เป็นกรรมการ 
   14. นายสงบ  เปลื้องกลาง   ต่าแหน่ง  ส.อบต.  หมู่ที่  3 เป็นกรรมการ 
   15. นางเสงี่ยม  หวังกลุ่มกลาง   ต่าแหน่ง  ส.อบต.  หมู่ที่  10 เป็นกรรมการ 
       16. นางฉลวย  หวังฟังกลาง   ต่าแหน่ง  ส.อบต.  หมู่ที่  12 เป็นกรรมการ 
   17. นางสาวขนิษฐา  เนตรทิพวัลย์  ต่าแหน่ง  อสม.  หมู่ที่  12 เป็นกรรมการ 
   18. นายแย้ม  ชอบมะลัง   ต่าแหน่ง  ส.อบต.  หมู่ที่  7 เป็นกรรมการ 
   19. นายอนันต์  กึ่งกลาง   ต่าแหน่ง  ส.อบต.  หมู่ที่  11 เป็นกรรมการ 
   20. นายนาค  พลัดกลาง   ต่าแหน่ง  ส.อบต.  หมู่ที่  1 เป็นกรรมการ 
   21. นางละเอียด  ขอนบกลาง   ต่าแหน่ง  ส.อบต.  หมู่ที่  5 เป็นกรรมการ 
  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมัยประชุมวิสามัญ  
สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕9  ครั้งที่  1  เม่ือวันที่  25  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕9 

ประธานสภาฯ    ส่าหรับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง         
ในคราวประชุมสมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจ่าปี  พ.ศ. ๒๕๕9  ครั้งที่  1         
เมื่อวันที่  25  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕9  ครั้งที่แล้ว  ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงาน     
การประชุมได้ตรวจสอบความความถูกต้อง  จึงได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเพ่ือรับรอง  หากท่านใดที่จะขอแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือเพ่ิมเติม
ข้อความใด  ให้เสนอได้  เพ่ือให้ท่านเลขานุการสภาฯ  ได้แก้ไขให้เกิดความถูกต้องต่อไป  
หากไม่มีท่านใดเสนอต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม  “สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว”  ขอให้ยกมือขึ้น 

 

มติที่ประชุม  รับรอง  29  เสียง  ไม่รับรอง  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
 - ไม่มี     

 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 - ไม่มี  

 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องที่เสนอใหม่    
                            5.๑  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559–2561)   
                                     เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  4) 
ประธานสภาฯ    ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  ได้เสนอขอความเห็นชอบ    

ร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕9-๒๕๖1)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  4)  
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลพิจารณา 

       ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
/เลขานุการสภาฯ... 
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เลขานุการสภาฯ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  หมวด  4  การแก้ไข  การเพ่ิมเติมหรือการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 

    ข้อ  22  การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี  ให้ด่าเนินการ      
ตามระเบียบ  ดังนี้ 

    (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท่าร่างแผนพัฒนา
สามปีที่เพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลง  พร้อมเหตุผลและความจ่าเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
 (3)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง  และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  

 

 ส่าหรับองค์การบริหารส่วนต่าบล  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี
ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต่าบล  เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน  
แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายก  อบต. น่าเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561)  
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  4) 
  

นายก  อบต.  ขอมอบหมายให้รองปลัด  อบต.  ชี้แจง  เรื่อง  ร่างแผนพัฒนาสามปี         
(พ.ศ.2559-2561)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  4) 
 

รองปลัด  อบต.   ขอเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559-2561)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
                               (ฉบับที่  4)  ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  เพ่ือพิจารณาให้ 
                               ความเห็นชอบ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
    1.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้าน

หนองจาน  หมู่ที่  11  ต่าบลขามสะแกแสง  อ่าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  
ลงวันที่  1  พฤษภาคม  2559  เรื่อง  การจัดท่าโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
หนองจาน  หมู่ที่  11  เพ่ือก่อสร้างระบบผลิตน้่าประปา  ให้สามารถผลิตน้่าประปา
เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภคของประชาชน  เป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่          
และโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559-2561)         

ดังนั้น  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามนโยบายของรัฐบาล  และการ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอเสนอเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559-2561) 

   

2.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้าน  
โนนหญ้าคา  หมู่ที่  7  ต่าบลขามสะแกแสง  อ่าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  
ลงวันที่  1  พฤษภาคม  2559  เรื่อง  การจัดท่าโครงการขุดเหมืองส่งน้่าหมู่บ้าน     
โนนหญ้าคา  หมู่ที่  7  เพ่ือระบายน้่าเข้าสระน้่าสาธารณะประโยชน์หมู่บ้านให้สามารถ  
กักเก็บน้่าไว้ใช้  ลดปัญหาการขาดแคลนน้่าใช้ในการอุปโภค-บริโภค  การท่าการเกษตร      
ในฤดูแล้ง  เป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  และโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
สามปี  (พ.ศ. 2559-2561) 

        /ดังนั้น... 
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ดังนั้น  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามนโยบายของรัฐบาล  และการ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอเสนอเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559-2561) 

 

3.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ได้รับการประสานงานจาก               
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  (อบจ.นม.)  แจ้งให้องค์การรบริหารส่วนต่าบล
ขามสะแกแสง  ด่าเนินการเสนอโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก    
คอนกรีตบ้านนามาบ  หมู่ที่  5  ต่าบลขามสะแกแสง  เชื่อมบ้านห้วย  หมู่ที่  5        
ต่าบลเมืองนาท  ผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร  ไหล่ทางกว้าง  1.00  เมตร            
ยาว  6,000  เมตร  หรือพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า  48,000  ตารางเมตร           
พร้อมตีเส้นจราจร  เพ่ือขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     
ในการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่  เนื่องจากปัจจุบันถนนดังกล่าว
เป็นหลุมเป็นบ่อ  เกิดการช่ารุดเสียหาย  การขนผลผลิตทางการเกษตรและการสัญจรไป
มายากล่าบาก  และโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559-
2561) 

ดังนั้น  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามนโยบายของรัฐบาล  และการ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอเสนอเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559-2561) 
  เพ่ือให้การด่าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง  สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง  จึงมีความจ่าเป็นต้องเสนอเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี 

   (รองปลัด  อบต. ชี้แจง  รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาสามปี             
(พ.ศ. 2559-2561)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  4)  ที่แนบท้าย) 

 

ประธานสภาฯ               มีสมาชิกสภา  อบต. ท่านใดจะเสนอ  หรือแสดงความคิดเห็น  หรืออภิปราย   
อีกหรือไม ่ ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น 

    หากไม่ม ี ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม  “สมาชิกสภา  อบต. ท่านใดเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559–2561  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  4)  
ตามท่ีเสนอต่อที่ประชุม  ขอให้ยกมือขึ้น” 

   

มติที่ประชุม       เห็นชอบ  29  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  
 

  5.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
                                    (พ.ศ. 2560-2563) 
ประธานสภาฯ    ในระเบยีบวาระนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  ได้เสนอขอความเห็นชอบ    

ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖3)  เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต่าบลพิจารณา 

       ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
 

เลขานุการสภาฯ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  หมวด  3  การจัดท่าแผนพัฒนา  ข้อ 16  
ก่าหนดให้การจัดท่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ให้ด่าเนินการตามระเบียบนี้             
โดยมีขั้นตอนด่าเนินการ  ดังนี้ 

/1.  คณะกรรมการพัฒนา... 
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  1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความ
ต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เก่ียวข้อง  ตลอดจนความช่วยเหลือทาง
วิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  เพ่ือน่ามาก่าหนดแนวทาง     
การจัดท่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น่าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน
ต่างๆ  และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

   2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทางและ
ข้อมูล  น่ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท่าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

   3.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา      
เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

   4.  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา              
และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

     ส่าหรับองค์การบริหารส่วนต่าบล  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหาร
ท้องถิ่น  จึงพิจารณาอนุมัติ  และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 

    

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายก  อบต. น่าเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา           
(พ.ศ.๒๕60-๒๕๖3) 
  

นายก  อบต.   ขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ชี้แจง   
   เรื่อง  ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖3) 

 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ  ขอเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. 2560-2563)  ต่อที่ประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ            
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

         แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประกอบด้วย  5  บท 
  บทที่  1  บทน า  องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 

1.1  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1.3  ขั้นตอนในการจัดท่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1.4  ประโยชน์ของการจัดท่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

บทที่  2  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 
2.1  ข้อมูลทั่วไป 
2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 
2.3  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 

  บทที่  3  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 
   3.1  กรอบแนวคิดในการจัดท่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
   3.2  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
   3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์      
                             การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3.4  แผนที่ยุทธศาสตร์                                           /บทที่  4... 
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บทที่  4  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  องค์ประกอบ ประกอบด้วย
  4.1  ประเด็นยุทธศาสตร์  แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด 
 4.2  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์       

   4.3  หน่วยงานรับผิดชอบหลกั 
   4.4  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  บทที่  5  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  องค์ประกอบ  ประกอบด้วย
   5.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 5.2  ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 5.3  ก่าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

  

 (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ชี้แจง  รายละเอียดตามร่าง              
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. 2560-2563)  ที่แนบท้าย) 
 

ประธานสภาฯ               มีสมาชิกสภา  อบต. ท่านใดจะเสนอ  หรือแสดงความคิดเห็น  หรืออภิปราย   
อีกหรือไม่  ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น 

    หากไม่มี  ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม  “สมาชิกสภา  อบต. ท่านใดเห็นชอบ
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖3)  ตามท่ีเสนอต่อที่ประชุม  ขอให้ยก
มือขึ้น” 

   

มติที่ประชุม เห็นชอบ  29  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
 

  5.3  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562) 
ประธานสภาฯ    ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  ได้เสนอขอความเห็นชอบ    

ร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖2)  เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต่าบล
พิจารณา 

   ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  หมวด  3  การจัดท่าแผนพัฒนา  ข้อ 17  
ก่าหนดให้การจัดท่าแผนพัฒนาสามปี  ให้ด่าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอน
ด่าเนินการ  ดังนี้ 

 1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ก่าหนดประเด็น
หลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาใน 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการของประชาคมและ
ชุมชน  โดยให้น่าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลในแผนชุมชน  
มาพิจารณาประกอบการจัดท่าแผนพัฒนาสามปี 

   2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมประเด็น
หลักการพัฒนาปัญหาความต้องการ  และข้อมูลน่ามาจัดท่าร่างแผนพัฒนาสามปีแล้ว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

   3.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี                  
เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

   4.  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปี                                              

          /ส่าหรับองค์การบริหาร... 
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     ส่าหรับองค์การบริหารส่วนต่าบล  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่น         
จึงพิจารณาอนุมัติ  และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป 

   และ  ขอ้ 18  แผนพัฒนาสามปีให้จัดท่าและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือน  
มิถุนายนก่อนงบประมาณประจ่าปี 

 

     ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ่านาจขยายเวลาการจัดท่าแผนพัฒนาสามปีแล้วรายงาน
กระทรวงมหาดไทยทราบ 

 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายก  อบต. น่าเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖2) 
  

นายก  อบต.  ขอมอบหมายให้รองปลัด  อบต.  ชี้แจง  เรื่อง  ร่างแผนพัฒนาสามปี         
(พ.ศ. 2560-2562) 
 

รองปลัด  อบต.  ขอเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ต่อที่ประชุมสภา     
องค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ                 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

         แผนพัฒนาสามปี  ประกอบด้วย 
  ส่วนที่  1  บทน า  องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท่าแผนพัฒนาสามปี 
1.3  ขั้นตอนในการจัดท่าแผนพัฒนาสามปี 
1.4  ประโยชน์ของการจัดท่าแผนพัฒนาสามปี 
1.5  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต่าบล 
  

  ส่วนที่  2  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา  องค์ประกอบ   
                        ประกอบด้วย 
   2.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  (การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน   
                             โอกาส  และอุปสรรค  (การวิเคราะห์  SWOT  Analysis)      
                             และผลการด่าเนินงานที่ผ่านมา) 
   2.2  การประเมินผลการน่าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
   2.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปีในเชิงคุณภาพ 
 

  ส่วนที่  3  การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
   3.1  แนวทางการพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   3.2  บัญชโีครงการพัฒนา  และบัญชีประสานโครงการพัฒนา 
    - แบบ  ผ  01  บัญชีโครงการพัฒนา 
    - แบบ  ผ  02  บัญชีประสานโครงการพัฒนา 
    - แบบ  ผ  03  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
 

   ส่วนที่  4  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
    4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
    4.2  ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล 

4.3  ก่าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
   /ภาคผนวก... 
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   ภาคผนวก 

ก. รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ข. การประเมินคุณภาพของแผน 

 (รองปลัด  อบต. ชี้แจง  รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  
ที่แนบท้าย) 

 

ประธานสภาฯ               มีสมาชิกสภา  อบต. ท่านใดจะเสนอ  หรือแสดงความคิดเห็น  หรืออภิปราย   
อีกหรือไม่  ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น 

    หากไม่มี  ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม  “สมาชิกสภา  อบต. ท่านใดเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖2)  ตามท่ีเสนอต่อที่ประชุม  ขอให้ยกมือขึ้น” 

   

มติที่ประชุม       เห็นชอบ  29  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
 

  5.4  เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 
                                           พ.ศ. 2559 
ประธานสภาฯ    ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  ได้เสนอขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต่าบลพิจารณา 

       ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
 

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

    ข้อ  ๒7  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ที่ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ให้เป็นอ่านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายก  อบต. น่าเสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

 

นายก  อบต.  ขอมอบหมายให้รองปลัด  อบต.  ชี้แจง  เรื่อง  การอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

 

รองปลัด  อบต.   ขอเสนออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  
ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้   

1.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้าน
หนองจาน  หมู่ที ่ 11  ต่าบลขามสะแกแสง  อ่าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  
ลงวันที่  1  เมษายน  2559  แจ้งว่า  เนื่องจากบ้านหนองจาน  หมู่ที่  11  ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาล  (ต่าบลละ  5  ล้านบาท)  และได้
ด่าเนินการจัดท่าโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้านหนองจาน  หมู่ที่  11    
ซึ่งโครงการดังกล่าว  ได้ด่าเนินการทับซ้อนกับโครงการที่มีอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ที่อยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า
และถนน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  หน้าที่  86)   โครงการที่  9 

/โครงการก่อสร้าง... 
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โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองจาน  หมู่ที่  11  ช่วงที่ 1        
- เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  ข้างบ้านเลขท่ี  163  หมู่ที่  11                
บ้านนางขณิษฐา  มุ่งแฝงกลาง  ไปทางทิศตะวันออก   ถึงข้างบ้านเลขที่  99  หมู่ที่  11  
บ้านนายอุดม  จูกลาง  ท่าให้งบประมาณของโครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายใน
หมู่บ้าน  บ้านหนองจาน  หมู่ที่  11  ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  เหลือจ่ายจ่านวน 58,800 บาท  และประชาชนบ้าน    
หนองจาน  หมู่ที่  11  ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องเส้นทางคมนาคม             
จึงจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านขึ้น  เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559  เพ่ือเสนอ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองจาน  หมู่ที่  11      
- เริ่มจากบ้านเลขที่  189  บ้านนายมา  จงนอก  ไปทางทิศตะวันออกถึงบริเวณรั้วเขต
บ้านนายมา  จงนอก  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  37.00  เมตร   หนา  0.15  
เมตร  หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  111.00  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง
สองข้างๆ ละ  0.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  งบประมาณจ่านวน  58,800  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  3) 
 2.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้าน  
หนองมะค่า  หมู่ที่  13  ต่าบลขามสะแกแสง  อ่าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  
ลงวันที่  24  มกราคม  2559    เรื่อง  การจัดท่าโครงการวางท่อระบายน้่าข้ามถนน
เรียบล่าคลองโกรกตะโก  พร้อมขุดเหมืองส่งน้่าหมู่บ้านหนองมะค่า  หมู่ที่  13        
(ย้ายท่อจากจุดเดิมบริเวณล่าห้วยโนนลาน) ท่อระบายน้่า (ท่อเดิม)  ขนาด Ø 1.00 เมตร  
พร้อมขุดลอกเหมืองส่งน้่าขนาดปากกว้าง  3.00  เมตร  ก้นกว้าง  1.00  เมตร        
ยาว  30.00  เมตร  ขุดลึก  1.50  เมตร  งบประมาณจ่านวน  21,700  บาท        
เพ่ือระบายน้่าเข้าสระน้่าทุ่งตะคุ  สามารถกักเก็บน้่าไว้ใช้  ลดปัญหาการขาดแคลนน้่าใช้
ในการอุปโภค-บริโภค  การท่าการเกษตรในฤดูแล้ง  เป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง       
และการป้องกันแก้ไขปัญหาน้่าท่วมขังในฤดูฝน  และได้เสนอโครงการดังกล่าว       
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่  3)   

  

  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  จึงมีความจ่าเป็นต้องขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ่าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2559 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ่านวน  2  รายการ  งบประมาณท้ังสิ้น  80,500.- บาท  (แปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 
(รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2559  ที่แนบท้าย)  
และก่อนการพิจารณา  ขอแก้ไขค่าผิดพลาดจากการพิมพ์  ดังนี้ 

1.  หน้า  2  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้านหนองจาน             
     หมู่ที่  11  แก้ไขจ่านวนเงินจาก  58,500  บาท  เปน็  58,800  บาท 
2.  หน้า  2  ชื่อโครงการวางท่อระบายน้่าข้ามถนนเรียบล่าคลองโกรกตะโก    
     พร้อมขุดลอกเหมืองส่งน้่า  หมู่บ้านหนองมะค่า  หมู่ที่  13  (ย้ายท่อจากจุด 
     เดิมบริเวณล่าห้วยโนนลาน)  ให้ตัดค่าว่า  “ลอก”  ออก  และในค่าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย  “งานถมดินระยะทาง  1  กม. ”  แก้ไขเป็น  “ค่าขนส่งดิน
ขุดไม่เกิน  1 กม. เพ่ือถมดินหลังท่อ”           

     
/ประธานสภาฯ... 



12 
 
ประธานสภาฯ               ตามท่ีรองปลัด  อบต.  ได้ชี้แจงรายละเอียดการอนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น  มีสมาชิกสภา  
อบต. ท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายอีกหรือไม่  ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น 

    หากไม่มี  ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม  “สมาชิกสภา  อบต. ท่านใดอนุมัติ
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ตามท่ีเสนอต่อที่
ประชุม  ขอให้ยกมือขึ้น” 

 

มติที่ประชุม   อนุมัติ  29  เสียง  ไม่อนุมัติ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
 

  5.5  เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติยกเลิกมติสภา  อบต. รายการ  โครงการจัดซื้อ
รถบรรทุก  (ดีเซล)  แบบบรรทุกน้ าอเนกประสงค์  จ านวน  2,190,000  บาท  
ซึ่งอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  จ านวน   
1,765,500  บาท  และโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2558  จ านวน  424,500  บาท 

   

ประธานสภาฯ    ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  ได้เสนอขออนุมัติยกเลิก      
มติสภา  อบต. รายการ  โครงการจัดซื้อรถบรรทุก  (ดีเซล)  แบบบรรทุกน้่าอเนกประสงค์      
จ่านวน  2,190,000  บาท  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  เพ่ือให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต่าบลพิจารณา 

    ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   

เลขานุการสภาฯ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 1438         
ลงวันที่  10  มีนาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

  ข้อ  2.3  ลักษณะและประเภทโครงการที่สามารถน่าเงินสะสมไปใช้จ่ายได้ 
  2.3.1  โครงการที่จะน่าเงินสะสมไปใช้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์และ

ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงโดยน่าข้อมูลปัญหาและความต้องการ
พ้ืนฐานจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดท่าโครงการ   

   ทั้งนี้  ไม่ให้น่าเงินสะสมไปใช้จ่ายในโครงการหรือกิจการที่ฟุ่มเฟือย  
หรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับประชาชน  เช่น  การก่อสร้างปรับปรุงอาคาร       
ที่ท่าการ  การจัดหารถส่วนกลาง  หรือรถประจ่าต่าแหน่ง  การจัดหาครุภัณฑ์ส่านักงาน  
การศึกษาดูงาน  เป็นต้น 

  

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายก  อบต.  ชี้แจงรายละเอียดขออนุมัติยกเลิกมติสภา  อบต. 
รายการ  โครงการจัดซื้อรถบรรทุก  (ดีเซล)  แบบบรรทุกน้่าอเนกประสงค์           
จ่านวน  2,190,000  บาท  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

   

นายก  อบต.  ขอมอบหมายให้หัวหน้าส่านักปลัด  อบต.  ชี้แจงรายละเอียดขออนุมัติยกเลิกมติ
สภา  อบต. รายการ  โครงการจัดซื้อรถบรรทุก  (ดีเซล)  แบบบรรทุกน้่าอเนกประสงค์           
จ่านวน  2,190,000  บาท  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

 
 
 

/หัวหน้าส านักปลัด  อบต.... 
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หัวหน้าส านักปลัด  อบต.   สืบเนื่องมาจากสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ในคราวประชุม

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจ่าปี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เมือ่วันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๘        
ได้มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘              
ในการจัดซื้อรถบรรทุก  (ดีเซล) แบบบรรทุกน ้ำอเนกประสงค์  ขนำด  ๖  ตัน  ๖  ล้อ  
จ้ำนวน  ๑  คัน  เป็นเงิน  ๔๒๔,๕๐๐  บำท 

       และเนื่องจำกงบประมำณที่สำมำรถโอนได้ในปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘       
ที่ขอโอนมำตั งจ่ำยในกำรจัดซื อรถบรรทุก  (ดีเซล)  แบบบรรทุกน ้ำอเนกประสงค์          
มีไม่เพียงพอต่อกำรด้ำเนินกำรจัดหำ  และสภำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลขำมสะแกแสง  
ได้พิจำรณำอนุมัตใิช้จ่ำยเงินสะสมสมทบ  จ้ำนวน  ๑,๗๖๕,๕๐๐  บำท  เพ่ิมเติม 
  ขณะนี   อบต. ขำมสะแกแสง  ได้รับแจ้งหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  
ที่  มท  0808.2/ว 1438  ลงวันที่  10  มีนาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้
จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ให้น่าเงินสะสมไปใช้จ่ายในโครงการหรือ
กิจการที่ฟุ่มเฟือย  หรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับประชาชน  เช่น  การก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคาร  ที่ท่าการ  การจัดหารถส่วนกลาง  หรือรถประจ่าต่าแหน่ง  การจัดหา
ครุภัณฑ์ส่านักงาน  การศึกษาดูงาน  เป็นต้น 
  ดังนั้น  จึงจ่าเป็นที่จะต้องขออนุมัติยกเลิกมติสภา  อบต. รายการโครงการจัดซื้อ
รถบรรทุก  (ดีเซล)  แบบบรรทุกน้่าอเนกประสงค์  จ่านวน  2,190,000  บาท  ซึ่ง
อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  จ่านวน  1,765,500 บาท  
และโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  จ่านวน        
424,500  บาท  (ตามรายละเอียดยกเลิกมติสภา  อบต.  ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2558  ที่แนบท้าย) 

 

ประธานสภาฯ    ตามท่ีหัวหน้าส่านักปลัด  อบต.  ได้ชี้แจงรายละเอียดการอนุมัติยกเลิกมติสภา  
อบต.  รายการ  โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้่าอเนกประสงค์  จ่านวน 
2,190,000  บาท  ซึ่งอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  
จ่านวน  1,765,500  บาท  และโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2558  จ่านวน  424,500  บาท  ให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น  มีสมาชิกสภา  อบต. 
ท่านใดจะเสนอ  หรือแสดงความคิดเห็น  หรืออภิปรายอีกหรือไม่  ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น 

    หากไม่มีต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม “สมาชิกสภา อบต. ท่านใดอนุมัติ
ยกเลิกมติสภา  อบต.  รายการ  โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้่า
อเนกประสงค์ จ่านวน  2,190,000  บาท  ซึ่งอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ่าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2558  จา่นวน  1,765,500  บาท  และโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ    พ.ศ. 2558  จ่านวน  424,500  บาท  ตามท่ีเสนอต่อ
ที่ประชุม  ขอให้ยกมือขึ้น” 

   

มติที่ประชุม   อนุมัติ  29  เสียง  ไม่อนุมัติ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
 

   5.6  เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ 
         พ.ศ. 2559 
ประธานสภาฯ    ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  ได้เสนอขอพิจารณาอนุมัติ

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  เพ่ือให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต่าบลพิจารณา 

/ขอให้เลขา... 
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       ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
 

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

 (1)  ให้กระท่าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ่านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท่าเพ่ือบ่าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามท่ี
กฎหมายก่าหนด 

(2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ 
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

(๓)  เมื่อได้รับอนุมัติใหใ้ช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 
ด่าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ 
ด่าเนินการภายในระยะเวลาที่ก่าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย 
ค่าใช้จ่ายประจ่าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
ค่านึงถึงฐานะการคลัง  และเสถียรภาพในระยะยาว 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 1438         
ลงวันที่  10  มีนาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ข้อ  2  ได้ก่าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนตามอ่านาจหน้าที่  และสนับสนุนการด่าเนินการตามนโยบาย
รัฐบาล  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติในปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2559  ดังนี ้

2.1  ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
ยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้  ณ  ปัจจุบัน  โดยหักเงินสะสมที่ส่งฝากเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล  (ก.ส.ท.)  หรือเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด      
(ก.ส.อ.)  แล้วน าไปหักรายการเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้ว  แต่ยังไม่ได้ด าเนินการ
หรืออยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย  เพ่ือพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ       
ณ  ปัจจุบันที่สามารถน่าไปใช้ได้ 

2.2  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน     
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  ข้อ  89  วรรคท้ายที่ก่าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ่าและกรณีฉุกเฉินที่มี    
สาธารณภัยเกิดข้ึน  โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค่านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพ   
ในระยะยาว  ดังนั้น  ก่อนจะน าเงินสะสมตามจ านวนในข้อ  2.1  ไปใช้  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส ารองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้ 

  2.2.1  ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร   
         โดยค่านวณจากฐานเงินเดือน  ค่าจ้างบุคลากรท้องถิ่น  ที่จะปรับ
ขึ้นในวันที่  1  เมษายน  2559  ประมาณสามเดือน 

/2.2.2  ส ารองจ่าย...  
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 2.2.2  ส ารองจ่ายกรณีที่ยังไม่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป
ระบุวัตถุประสงค์ 
       โดยค่านวณจากยอดวงเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับในแต่ละเดือน  ได้แก่ 
         (1)  ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  เช่น  เงินเดือน  ค่าตอบแทนครู

ผู้ดูแลเด็ก  ฯลฯ  ประมาณสามเดือน 
                  (2)  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ่าเป็น  เช่น  เบี้ยยังชีพคนชรา  เบี้ยยังชีพ

ผู้พิการ  เป็นต้น  ประมาณสองเดือน 
 2.2.3  ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย   
            โดยส่ารองไว้ร้อยละสิบของยอดวงเงินสะสมคงเหลือหลังจากหัก

รายการตามข้อ  2.2.1 – 2.2.2 
2.3  ลักษณะและประเภทโครงการที่สามารถน่าเงินสะสมไปใช้จ่ายได้ 
  2.3.1  โครงการที่จะน่าเงินสะสมไปใช้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์และ

ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงโดยน่าข้อมูลปัญหาและความต้องการ
พ้ืนฐานจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดท่าโครงการ   

  ทั้งนี้  ไม่ให้น่าเงินสะสมไปใช้จ่ายในโครงการหรือกิจการที่ฟุ่มเฟือย  
หรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับประชาชน  เช่น  การก่อสร้างปรับปรุงอาคาร       
ที่ท่าการ  การจัดหารถส่วนกลาง  หรือรถประจ่าต่าแหน่ง  การจัดหาครุภัณฑ์ส่านักงาน  
การศึกษาดูงาน  เป็นต้น 

  2.3.2  ให้กระท่าไดเ้ฉพาะโครงการหรือกิจการซึ่งอยู่ในอ่านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในด้านการบริการชุมชนและสังคม  กิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้  หรือกิจการที่จัดท่าขึ้นเพ่ือบ่าบัดความเดือดร้อนของประชาชนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  ข้อ  89  
โดยพิจารณาให้ความส่าคัญในด้านต่างๆ  ดังนี้ 

(1)  สนับสนุนการด่าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(2)  โครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้่าด้านการเกษตร  

เช่น  ฝาย  แก้มลิง  คลองไส้ไก่  ท่อส่งน้่า  สระขนมครกในพ้ืนที่การเกษตร  การขุดสระ      
บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร  เป็นต้น 

(3)  ปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้่าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  เช่น  ประปา
หมู่บ้าน  ถังเก็บน้่ากลางหรือถังเก็บน้่าฝนในที่สาธารณะ  โอ่งน้่า  บ่อบาดาลเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค  เป็นต้น 

(4)  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล  (การท่องเที่ยว
วิถีไทย)  การส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น  เช่น  การก่อสร้างหรือ
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  สิ่งอ่านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น ห้องสุขา  ศาลา   
ที่พัก  ลานจอดรถ  ฯลฯ  การดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว  การจัดให้มีไฟฟ้า
และแสงสว่าง  เป็นต้น 

ทั้งนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจขอความร่วมมือในด้านข้อมูลหรือ
ค่าแนะน่าจากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมาประกอบการพิจารณาก่าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย  
หรือกิจกรรมที่ด่าเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น  อันเป็นการสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล                         /(5)  โครงการส่งเสริม... 
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(5)  โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศตามนโยบายของ
รัฐบาล  ซึ่งขณะนี้การยางแห่งประเทศไทย  (กยท.)  อยู่ระหว่างด่าเนินการรับซื้อยางจาก
เกษตรกรเพ่ือน่ามาใช้ในโครงการ  เมื่อทราบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายชื่อ
ผู้ประกอบการที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ  ประเภทโครงการ  มาตรฐานวัสดุหรือผลิตภัณฑ์  
รวมทั้งราคามาตรฐาน  หรือราคากลางแล้ว  กระทรวงมหาดไทยจะได้แจ้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง 

(6)  โครงการหรือกิจการตามอ่านาจหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เห็นว่าจ่าเป็นต้องด่าเนินการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 

  2.3.3  การจัดท่าโครงการให้เป็นไปตามศักยภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งโดยพิจารณาจากยอดเงินสะสมที่เหลืออยู่หลังจากได้ส่ารองไว้
ส่าหรับรายจ่ายที่จ่าเป็นตามข้อ  2.2  แล้ว 

  2.3.4  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีความพร้อมด้านสถานที ่ 
และโครงการหรือกิจการต้องไม่ซ้่าซ้อนกับโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ท่าไว้
แล้ว  หรือทีส่่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐได้ด่าเนินการแล้ว  รวมทั้งสามารถ
ด่าเนินการได้ภายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

  2.3.5  กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โครงการที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจะด่าเนินการ  หรือโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนร้องขอให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดด่าเนินการจะต้องเป็นโครงการที่เป็นภาพรวมของจังหวัด  ที่มุ่งเน้น
ประโยชน์ของประชาชนเป็นส่วนรวม  มีผู้ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มากกว่าหนึ่งแห่ง  และเป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เรื่อง  ก่าหนดอ่านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ลงวันที่  13  สิงหาคม  2546      

ข้อ 3  การรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสม 
เมื่อผู้มีอ่านาจอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมให้จังหวัดเพ่ือรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ทราบตามแบบที่ก่าหนด 

 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายก  อบต. น่าเสนอขอพิจารณาอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม  
ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559    

 

นายก  อบต.   ขอมอบหมายให้รองปลัด  อบต.  ชี้แจง  เรื่อง  การอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงิน
สะสม  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559    

 

รองปลัด  อบต.   ขอเสนอพิจารณาอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ่าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2559  ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  เพ่ือพิจารณา
อนุมัต ิ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
 ณ  ปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  มีรายละเอียดยอดเงิน
สะสมหรือเงินส่ารองรายจ่ายที่จ่าเป็น  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559            
(ข้อมูล  ณ  วันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559)  ดังต่อไปนี้ 
 
 

/(1)  เงินสะสม... 
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 (1)  เงินสะสมที่น่าไปใช้ได้  ณ  ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  และหักเงิน
สะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท.  หรือ  ก.ส.อ.  แล้ว  จ่านวน  11,035,243.97  บาท  
(รายละเอียดตามแบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  ที่แนบท้าย) 
 (2)  ส่ารองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้ว  แต่ยังไม่ได้จ่าย  แต่ยังไม่ได้
ด่าเนินการ  หรืออยู่ระหว่างด่าเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ่านวน  -  บาท 
 (3)  คงเหลือเงินสะสมที่น่าไปใช้ได้  ณ  ปัจจุบัน 
จ่านวน  11,035,243.97  บาท  (ข้อ (3) = (1) - (2))   

(4)  ส่ารองงบบุคลากร  (ประมาณ  3  เดือน)  จ่านวน  2,700,000  บาท 
(5)  ส่ารองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน 
     - เงินเดือน  ค่าตอบแทนครู  ผู้ดูแลเด็ก  (ประมาณ  3  เดือน) 
       จ่านวน  31,500  บาท 
     - อ่ืนๆ  เช่น  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยยังชีพคนพิการ  (ประมาณ  2  เดือน)    

   จ่านวน  1,740,000  บาท 
    (6)  เงินสะสมคงเหลือ  จ่านวน  6,563,743.97  บาท (ข้อ (6) = (3)-(4)-5)) 
    (7)  ส่ารองกรณีสาธารณภัย  10%  จ่านวน  656,374.40  บาท 
  (ข้อ (7) = (6) x 10%)      
    (8)  คงเหลือเงินสะสมที่น่าไปใช้จ่ายได้  จ่านวน  5,907.369.57  บาท 
  (ข้อ (8) = (6) – (7)) 
    และองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  มีทุนส่ารองเงินสะสม  ณ  วันที่  

15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  จ่านวน  9,995,737.41  บาท   
 

   ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  จึงขอเสนอโครงการ  เพ่ือให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านคู  
หมู่ที่  9  ต่าบลขามสะแกแสง  อ่าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  ลงวันที่       
1  เมษายน  2559  เรื่อง  การจัดท่าโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านคู  หมู่ที่  9  
ในการน่าน้่าจากแหล่งน้่าบาดาลเข้าระบบประปาหมู่บ้าน  เพ่ือแจกจ่ายน้่าให้กับ
ประชาชน  เนื่องจากระบบประปาผิวดินแห้งขอด  และระบบประปาบาดาลเดิมมีน้่า    
ไม่เพียงพอส่าหรับประชาชนและน้่ามีรสชาติค่อนข้างเค็ม  จึงต้องจัดท่าโครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้านคู  หมู่ที่  9  (รายละเอียดตามแบบ อบต.  ขามสะแกแสง)   
งบประมาณจ่านวน  295,500  บาท  เพ่ือปรับปรุงระบบผลิตน้่าประปาให้สามารถผลิต
น้่าประปาเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภคของประชาชน  การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่  
และการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี             
(พ.ศ. 2559-2561)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  3)   

    2.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้าน
หนองจาน  หมู่ที่  11  ต่าบลขามสะแกแสง  อ่าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  
ลงวันที่  1  พฤษภาคม  2559  เรื่อง  การจัดท่าโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
หนองจาน  หมู่ที่  11  เนื่องจากระบบประปาผิวดินมีน้่าไม่เพียงพอ  และระบบประปา
บาดาลเดิมมีความช่ารุดเสียหายมาก  ผลิตน้่าประปาไม่ได้  เนื่องจากถังถูกน้่าเค็มกัดเซาะ
จนไม่สามารถใช้การได้  (เป็นถังแชมเปญท่าด้วยเหล็ก)  จึงจ่าเป็นต้องจัดท่าโครงการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหนองจาน  หมู่ที่  11  แบบบาดาลขนาดกลาง  สูบจ่ายตรง 

/หอถังสูง... 



18 
 
   หอถังสูงขนาด  10  ลูกบาศก์เมตร  (ถังไฟเบอร์กลาส  4  ลูก)  (รายละเอียดตามแบบ 

อบต. ขามสะแกแสง)  งบประมาณจ่านวน  457,200  บาท  เพ่ือก่อสร้างระบบผลิต
น้่าประปา  ให้สามารถผลิตน้่าประปาเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภคของประชาชน    
การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่  และการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่  4)         
3.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้าน  

โนนหญ้าคา  หมู่ที่  7  ต่าบลขามสะแกแสง  อ่าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  
ลงวันที่  1  พฤษภาคม  2559  เรื่อง  การจัดท่าโครงการขุดเหมืองส่งน้่าหมู่บ้าน     
โนนหญ้าคา  หมู่ที ่ 7  ขนาดกว้างเฉลี่ย  2.00  เมตร  ยาว  660.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  
1.50  เมตร  ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  1,980.00 ลบ.ม.  พร้อมน่าดินขุดมาตบแต่ง
ถนนข้างเหมืองส่งน้่ากว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)  
งบประมาณจ่านวน  69,200  บาท  เพ่ือระบายน้่าเข้าสระน้่าสาธารณะประโยชน์
หมู่บ้านให้สามารถกักเก็บน้่าไว้ใช้  ลดปัญหาการขาดแคลนน้่าใช้ในการอุปโภค-บริโภค  
การท่าการเกษตรในฤดูแล้ง  เป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามนโยบายของรัฐบาล       
และการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี            
(พ.ศ. 2559-2561)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  4) 

   รวมงบประมาณที่ขอพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ่าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559  จ่านวน  3  โครงการ  งบประมาณรวมทั้งสิ้น  821,900  บาท 
(รายละเอียดตามรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2559  ที่แนบท้าย) 

 

ประธานสภาฯ               ตามท่ีรองปลัด  อบต.  ได้ชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาอนุมัติโครงการ        
ใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น            
มีสมาชิกสภา  อบต. ท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายอีกหรือไม่     
ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น 

 

นายหม่าว  อ่ ากลาง     สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่  9  ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการใช้จ่ายเงิน
สะสมว่า  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านคู  หมู่ที่  9  เป็นโครงการที่ดี  และ
เหมาะสมส่าหรับการใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้  เนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง   
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ 

 

นายอนันต์  กึ่งกลาง   สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่  11  ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการใช้จ่ายเงิน
สะสมว่า  ส่าหรับโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหนองจาน  หมู่ที่  11  เป็น
โครงการที่ดี  สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนได้  เนื่องจากน้่าในสระน้่าแห้งขอดไม่สามารถใช้น้่าได้  จึงจ่าเป็นต้องก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน  ต่อเข้ากับบ่อบาดาลของหมู่บ้าน  เพ่ือผลิตน้่าประปาแจกจ่ายให้กับ
ประชาชนในหมู่บ้าน  ต่อไป 

 

ประธานสภาฯ               มีสมาชิกสภา  อบต. ท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายอีก
หรือไม ่ หากไม่มี  ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม  “สมาชิกสภา  อบต. ท่านใดอนุมัติ
โครงการใช้จ่ายเงินสะสม  ตามโครงการฯ  ที่น่าเสนอต่อที่ประชุมพิจารณา  เป็นจ่านวน
เงินทั้งสิ้น  821,900  บาท  ขอให้ยกมือขึ้น” 

 

มติที่ประชุม   อนุมัติ  29  เสียง  ไม่อนุมัติ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
/ระเบียบวาระที่  6... 
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ระเบียบวาระท่ี  6      เรื่องอ่ืน ๆ 
    6.1  สรุปรายงานผลการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ.  2559 
ผู้อ านวยการกองคลัง  นางสาวขวัญจิต  นิฤมล  ต่าแหน่ง  ผู้อ่านวยการกองคลัง  ชี้แจงรายละเอียด 
   สรุปรายงานผลการด่าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 
   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ได้แก่ 

 1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์      
หมู่ที่  3  งบประมาณ  130,000  บาท 
 2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองจาน         
หมู่ที่  11  งบประมาณ  135,000  บาท 
 3.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ข้ามล่าห้วยตะคร้อ  บ้านบุละกอ  หมู่ที่  10  
งบประมาณ  37,665  บาท 
 4.  โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังภายในหมู่บ้านขาม  หมู่ที่  1  งบประมาณ  
137,000  บาท 
 5.  โครงการก่อสร้างถนนลงลูกรังภายในหมู่บ้านโนนหญ้าคา  หมู่ที่  7  
งบประมาณ  106,000  บาท 
 6.  โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง  หมู่ที่  8  
งบประมาณ  142,000  บาท 
 7.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านนามาบ  หมู่ที่  5  งบประมาณ      
80,000  บาท  (การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  
(เม่ือวันที่  12  พ.ค. 58)   
 8.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนแจง  หมู่ที่  12  งบประมาณ  
209,000  บาท  (การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  
(เม่ือวันที่  12  พ.ค. 58)   
 9.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้านด่านช้าง  หมู่ที่  6  
งบประมาณ  147,000  บาท 
 10.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้านโนนแจง  หมู่ที่  12  
งบประมาณ  148,000  บาท 
 11.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  15  
งบประมาณ  148,000  บาท 
 12.  โครงการต่อเติมศาลากลางบ้านริมบึง  หมู่ที่  14  งบประมาณ   
125,550  บาท 
 13.  โครงการก่อสร้างห้องส้วมสาธารณะบ้านนามาบ  หมู่ที่  5  งบประมาณ  
118,635  บาท 
 14.  โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้านสันติสุข  หมู่ที่  2  
งบประมาณ  101,789  บาท 

    รายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ            
   พ.ศ. 2559  ได้แก่ 
    1.  โครงการขุดลอกสระน้่าวัดบ้านคู  หมู่ที่  9  งบประมาณ  150,000  บาท 
 

/2.  โครงการ... 
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 2.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้่า  คสล. ภายในหมู่บ้านบุละกอ  หมู่ที่  10  
งบประมาณ  72,540  บาท 
 3.  โครงการต่อเติมศาลากลางบ้านด่านช้าง  หมู่ที่  6  งบประมาณ   
132,525  บาท 

โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง  ได้แก่ 
 1.  โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังภายในหมู่บ้านขาม  หมู่ที่  1  งบประมาณ  
59,000  บาท 
 2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์       
หมู่ที่  3  งบประมาณ  274,000  บาท 
 3.  โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังภายในหมู่บ้านขาม  หมู่ที่  1  งบประมาณ  
90,500  บาท 
 4.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้่า คสล. ภายในหมู่บ้านหนุก  หมู่ที่  4  
งบประมาณ  149,000  บาท 
 5.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้่า  คสล. ภายในหมู่บ้านโนนแจง  หมู่ที่  12  
งบประมาณ  149,000  บาท 
 

ที่ประชุม     รับทราบ  
             

   6.2  สรุปรายช่ือผู้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี  ประจ าปี  2559 
       (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภา  อบต.) 

 

ที่ประชุม     รับทราบ  
 

ปิดประชุมเวลา  12.30  น. 
   

                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

      (ลงชื่อ)       ชานนท์  กกสันเทียะ 
                  (นายชานนท์  กกสันเทียะ) 
               เลขานุการสภา  อบต. ขามสะแกแสง (ชั่วคราว) 
                                                                         31  พฤษภาคม  2559 
 

      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

     1)  (ลงชื่อ)   ถนอมศักดิ์  สมานมิตร   ประธานกรรมการ 
                                                              (นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร) 
                      สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8 
 

     2)  (ลงชื่อ)       หม่าว  อ่่ากลาง        กรรมการ 
                                                                 (นายหม่าว  อ่่ากลาง) 
                     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9   
 

          ผู้รับรองรายงานการประชุม         3)  (ลงชื่อ)     วิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง     กรรมการและเลขานุการ 
(ลงชื่อ)       ปั่น  ฝ่ายกลาง                                              (นายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง) 
            (นายปั่น  ฝ่ายกลาง)        สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  15                    
            ประธานสภา  อบต.  
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