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ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
เร่ือง รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2   คร้ังท่ี  1 เม่ือวันท่ี 25  กันยายน  2562 

           
---------------------------------------------------------------- 

  ตามท่ี ไดมีการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี  1 เมื่อวันท่ี  25  กันยายน  2562  และ 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรบัรองแลว  สภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ไดรับรอง
รายงานการประชุมไปแลว เมื่อสมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันท่ี  21  กุมภาพันธ  2563  ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ
รายงานการประชุมดังกลาวใหประชาชนทราบ 

 

จึงประกาศ มาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  21  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.2563 
 
 

ปรัศว  กุลดิลก 
 (นายปรัศว  กุลดิลก) 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  วิสามัญ สมัยท่ี 2  คร้ังท่ี 1 
วันศุกร ท่ี  25   เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕62  เวลา  09.3๐  น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
------------------------------------------- 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

 
๑ 

ผูมาประชุม 
นายปรัศว  กุลดิลก 

 
ประธานสภาฯ 

 
ปรัศว  กุลดิลก  

 

๒ นางสายทอง  ทองบอมะกรูด รองประธานสภาฯ สายทอง  ทองบอมะกรูด  
๓ นายสนิท    ชมเทศ เลขานุการสภาฯ สนิท   ชมเทศ  
๔ นายสมพงษ  ขวัญทอง สมาชิกสภา อบต.  หมูที่  ๑  สมพงษ  ขวัญทอง  
๕ นางสายยัน  มะโนเสริฐ  สมาชิกสภา  อบต. หมูที่  ๑  สายยัน  มะโนเสริฐ   
๖ นายวิชิต  สรงกระสินธุ  สมาชิกสภา อบต.  หมูที่  ๒ ขาดการประชุม  
๗ นายลวน  มวงอยู สมาชิกสภา อบต.  หมูที่  ๒ ลวน  มวงอยู  
๘ นายสมเกียรติ สรงกระสินธุ สมาชิกสภา อบต.  หมูที่  ๓ สมเกียรติ สรงกระสินธุ  
๙ นายยอด   พันธปา สมาชิกสภา อบต.  หมูที่  ๔ ยอด   พันธปา  

๑๐ นายอยุธยา ลาวัณยวิสุทธ์ิ สมาชิกสภา อบต.  หมูที่  ๕ อยุธยา ลาวัณยวิสุทธ์ิ  
๑๑ นางกานดา ทองลาว สมาชิกสภา อบต.  หมูที่  ๖ กานดา ทองลาว   
๑๒ นายสุพระลักษณ  วงษจําปา สมาชิกสภา อบต.  หมูที่  ๖ สุพระลักษณ  วงษจําปา  
๑3 นางโสนนอย  สังรักษา สมาชิกสภา อบต.  หมูที่  ๗ โสนนอย  สังรักษา   

 
1 

ผูเขารวมประชุม 
นายอนุชา   กุลดิลก 

 
นายก อบตฯ. 

 
อนุชา   กุลดิลก 

 

2 นายอุกฤษฏยศ   ตรีสุคนธ รองนายก อบต.ฯ อุกฤษฏยศ   ตรีสุคนธ  

3 นางสาวจีราพร  รัตนบุญ รองปลัด อบต. จีราพร  รัตนบุญ  

4 นายณัฐพล  ทองอําภา ผอ.กองชาง ณัฐพล   ทองอําภา  

5 นางสาวชนัญชิตา  เสวโร หน.สาํนักงานปลัดฯ ชนัญชิตา   เสวโร  

6 วาที่รอยตรีสัญชัย  หลีอาภรณ ผอ.กองสาธารณสุขฯ สัญชัย   หลีอาภรณ  

7 นางพัชรา  มีแตม ผอ.กองคลัง พัชรา  มีแตม  

 
 เร่ิมประชุมเวลา      09.30    น. 

เมื่อท่ีประชุมพรอมแลว นายสนิท   ชมเทศ  เลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระพังโหม ไดเรียนเชิญ นายปรัศว  กุลดิลก  ประธานสภาฯจุดเทียนธูป
บูชาพระพุทธ  กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  

นายปรัศว กุลดิลก  เรียนทานนายกองคการบริหารสวนตําบลฯ, ทานรองประธานสภาฯ, ทานประธานสภา
ฯ   รองนายกฯ, ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม, ทาน 

หัวหนากอง, ทานหัวหนาสวนและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  วันนี้เปนวัน
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม    สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒  
ครั้งท่ี ๑  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖2 ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 
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1.รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2562  ประจําป พ.ศ.2562   
เมื่อวันท่ี 13  สิงหาคม  2562 

2.รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2562  ประจําป พ.ศ.2562   
เมื่อวันท่ี 26  สิงหาคม  2562 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา  
3.1  พิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 )   
3.2 พิจารณาอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 
      งบประมาณ 2562 ในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
3.3 พิจารณาอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562  
      ในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
3.4 พิจารณาอนุมัติใหใชจายขาดเงินสะสม  ประจําปงบประมาณ 2562 ครั้งท่ี 3 
3.5 พิจารณากันเงินรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ียังมิไดกอหน้ี 
      ผูกพัน  แตยังมีความจําเปนตองใชจายเงินน้ันตอไปอีก 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เร่ือง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
    -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
นายปรัศว  กุลดิลก  การรับรองรายงานการประชุมสภาฯรายงานการประชุมสภาฯ 
ประธานสภาฯ  1.รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2562  ประจําป 

พ.ศ.2562   เมื่อวันท่ี 13  สิงหาคม  2562 
2.รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2562  ประจําป 

พ.ศ.2562   เมื่อวันท่ี 26  สิงหาคม  2562 
รายงานการประชุมดังกลาว ไดผานการตรวจรับรองจากคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมแลว และฝายเลขานุการสภา ฯ  
ไดจัดสงใหทานสมาชิกทุกทานเปนการลวงหนาแลว จึงขอใหทานสมาชิกทุกทานได
พิจารณาดู วาจะใหแกไข/เพิ่มเติม/หรือตัดทอนขอความตอนใดหรือไม  ขอเชิญ
ครับ 

มีสมาชิกทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมบางหรือไม  ถามีขอเชิญ
ครับ 

    -ไมมี 
  ถาไมมี  ลําดับตอไปผมมติจากท่ีประชุมดวยครับ  สมาชิกทานใดรับรอง
รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2562  ประจําป พ.ศ.2562   
เมื่อวันท่ี 13  สิงหาคม  2562  ผมขอใหยกมือดวยครับ     

 มติท่ีประชุม สมาชิกเขารวมประชุม  10  คน  ประธานสภาฯงดออกเสียง  สมาชิก รับรอง
รายงานการประชุม จํานวน  9  คน   ไมรับรอง  -  คน 

 
 
นายปรัศว   กุลดิลก   ลําดับตอไปผมมติจากท่ีประชุมดวยครับ  สมาชิกทานใดรับรอง
ประธานสภาฯ   รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2562  ประจําป พ.ศ. 

2562   เมื่อวันท่ี 26  สิงหาคม  2562  ผมขอใหยกมือดวยครับ     
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มติท่ีประชุม สมาชิกเขารวมประชุม  10  คน  ประธานสภาฯงดออกเสียง  สมาชิก รับรอง
รายงานการประชุม จํานวน  8  คน   ไมรับรอง  -  คน สมาชิกงดออกเสียง  1 
คน (นางสายัน  มะโนเสริฐ) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓     เร่ืองท่ีตองพิจารณา  
นายปรัศว   กุลดิลก   3.1  พิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-ประธาน
สภาฯ   2565 ) ผมใหเลขานุการสภาฯแจงระเบียบและรายละเอียดของ   
   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 )   ตอสภาฯครับ 
นายสนิท   ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองเลขานุการ
สภาฯ   ประธานสภาฯ,ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล,ทานรองนายกฯ, ทาน 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุดท่ี มท 0810.3/  
ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซอมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวาการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและการดําเนินกิจการของจังหวัดและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดประกอบกับระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานเชิงพื้นท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ขอ 7 
กําหนดใหแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัดและแผนพัฒนาภาคมี
ระยะเวลาหาป  ดังนั้นเพื่อใหแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ปจจุบัน  ซึ่งเปนแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมีระยะเวลาส่ีป (พ.ศ.2561-2564) มีความ
สอดคลองและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุมจังหวัด  รวมท้ัง
แผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัด 
ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพื้นท่ีได
อยางมีประสิทธิภาพ  อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดใหกับประชาชน  จึงอาศัย
อํานาจตามขอ 5 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพิ่มเติม  ซักซอมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินพรอมท้ังกําหนดระยะเวลาแผนพัฒนาทองถ่ินเปน
ระยะเวลาหาป(พ.ศ.2561-2565)และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือเปน
แนวทางปฏิบัติดังนี้ 

    แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 
1.ในการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ใหเทศบาล 

องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนจังหวัด ถือปฏิบัติ
ตามขอ 17  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

2.ในการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อาจ
ใชขอมูลจากแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป  ฉบับปจจุบันมาทบทวนและปรับใชในการ
ทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) โดยพิจารณาใหมีความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ินในเขตจังหวัด  
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุม
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จังหวัดและแผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
และยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580)   

3.ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามเคาโครง
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

4.ครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง  ท่ีตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินให
จัดทําเฉพาะครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสรางท่ีอยูในโครงการพัฒนาท่ีดําเนินการจัดทํา
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ  เพื่อประชาชนไดใช/รับประโยชนจาก
ครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสรางนั้น และเปนไปตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

5.โครงการรายจายตามแผนงานท่ีเปนรายจายประจําหมวดเงินเดือนและ
คาจางประจํา  หมวดคาจางช่ัวคราว  หมวดคาสาธารณูปโภค  หมวดรายจายอื่น 
หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ ไมตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน  
ยกเวน ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ  เฉพาะการจัดกิจกรรมสาธารณะ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแกไข
เพิ่มเติม 
การนําแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)ไปสูการปฏิบัติ 

เพื่อใหแผนพัฒนาทองถ่ินนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  เปนกรอบในการจัดทํางบประ
มารรายจายประจําป  งบประมารรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
ในสวนท่ีเกี่ยวของ 

 การแกไข/เพิ่มเติม/หรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ท่ีอยูระหวาง
ดํ า เนินก าร   ให อ งค ก รปกครองส วนท อ ง ถ่ิน ดํ า เนินก ารตามระ เ บียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของอคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ตอไปจนกวาจะมีการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) แลวเสร็จ 

 
รายละเอียดของแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565  ขอใหหัวหนา

สํานักงานปลัดฯ เปนผูช้ีแจงรายละเอียดนะครับ   
น.ส.ชนัญชิตา  เสาวโร   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรอง     หน.สํานัก
ปลัดฯ   ประธานสภาฯ,ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล,ทานรองนายกฯ, ทาน 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานคะ 

ดิฉันขอใหทานสมาชิกดูตามเอกสารท่ีแจกไปแลวนะคะ แตดิฉันจะขอสรุปให
ทานสมาชิกทราบเฉพาะแผนงาน/โครงการ ต้ังแตป2563-2565 นะคะ 

    3.ยุทธศาสตร การพัฒนาดานบริการสาธารณะ 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 2563 2564 2565 
1 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร ถนนเทพ

นคร ซ 1-3-4-5 หมูท่ี 1 
 3,200,000  

2 โครงการวางทอระบายนํ้า คสล.เลียบ  1,000,000 1,000,000 
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ถนนเทพนคร จากบานนางสาววาสนา  
ศรีสุธรรม ถึงบาน ส.ท.ประสิทธ์ิ ออนศิริ
หมูท่ี 1 

3 โครงการกอสราง/ซอมสราง/ปรับปรุง 
ถนน คสล.ถนนเชื่อมตอ ซ.4-5 ถึงเขต
เทศบาลตําบลกําแพงแสน หมูท่ี 1 

   500,000 

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน หมูท่ี 1   50,000 

6 โครงการขยายไหลทางพรอมตีเสนจราจร 
บานรางพิกุล ซ. 2 หมุท่ี 2 

100,000   

7 โครงการกอสรางหูชาง  บานรางพิกุล ซ. 
2 หมุท่ี 2 

100,000   

8 โครงการวางทอระบายนํ้า   บานรางพิกุล 
ซ. 1 หมุท่ี 2 

1,000,000 500,000  

10 โครงการกอสราง/ซอมสราง/ปรับปรุง 
ถนน บานรางพิกุล ซ. 2 หมุท่ี 2   

100,000   

12 โครงการวางทอระบายนํ้าจากรานใจดี
คารแครถึงบานนายขาวสุขชัยศรีหมูท่ี 2 

 1,000,000  

13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน หมูท่ี 2   100,000 

14 โครงการวางทอระบายนํ้า   บานนาง
ลําใย  เต๊ียกคํา 

300,000   

15 โครงการกอสราง/ซอมสราง/ปรับปรุง 
ถนน คสล.ถนนโปรงพรหม 3 หมูท่ี 3 

1,300,000   

16 โครงการเปดถนนสายบาน น.ส.สมร ปน
ทอง  หมูท่ี 3  

 500,000  

20 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน หมูท่ี 3 100,000   

22 โครงการเปดถนน สายบานนายสมหมาย  
เดชปอง   หมูท่ี 3 

 100,000  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 2563 2564 2565 
23 โครงการเปดถนน สายบานนายสมนึก  

ทานํ้าต้ืนถึงบาน ผญ.พยอม  ออนศิริ    
หมูท่ี 3 

 500,000  

24 โครงการวางทอระบายนํ้า คสล.ซโรงกลึง 
หมูท่ี 3 

300,000   

29 โครงการกอสรางเข่ือนกันดินพรอมหูชาง
เสนบานนายสวาง  คิรีเรืองถึงบานนาย
เย้ือน มีเข็มสุพรรณ หมูท่ี 4 

 1,500,000  

30 โครงการกอสราง/ซอมสราง/ปรับปรุง 
ถนน คสล.เสนบาน อ.ศิริ  แกนสุข ถึง
บานนายเย้ือน มีเข็มสุพรรณ หมูท่ี 4 

 1,000,000  

31 โครงการกอสราง/ซอมสราง/ปรับปรุง 
ถนน คสล. เสนบานนางเขียว   ตรีสุคนธ 
หมูท่ี 4 

 1,400,000  

41 โครงการกอสราง/ซอมสราง/ปรับปรุง 
ถนน คสล.เสนหนองขามถึงบานนายทวีป  
วิไลประเสริฐ หมุท่ี 4 

1,500,000   

42 โครงการกอสราง/ซอมสราง/ปรับปรุง 600,000   
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ถนน คสล.จากบานนายสําเรียง  มัจฉาถึง
ถนนมาลัยแมน หมุท่ี 4 

44 โครงการเปดถนนใหมเลียบคลองถึงคลอง
สงนํ้า หมูท่ี 4 

 500,000  

45 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน หมูท่ี 4   100,000 

47 โครงการวางทอระบายนํ้าจากบาน น.ส.
กาญจนา  อังสุพาณิชยถึงบานนายทวีป  
วิไลประเสริฐ หมูท่ี 4 

300,000   

48 โครงการวางทอระบายนํ้าเลียบถนน
มาลัยแมน หมูท่ี 4 

 1,000,000 1,500,000 

49 โครงการวางทอระบายนํ้าจากบาน อ.
เพ็ญประภา เกรอดถึงบานนางจีราภา  คง
มานัส  หมูท่ี 4 

 400,000  

51 โครงการกอสราง/ซอมสราง/ปรับปรุง 
ถนนแอสฟลท ติกคอนกรีต จากแยก
โลตัสเอ็กเพรส สุดถนน ซ .4 หมูท่ี 5 

500,000   

52 โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค 
หมูท่ี 5 

2,800,000   

53 โครงปรับปรุงอาคารเอนกประสงค หมูท่ี 
5 

 1,200,000  

55 โครงการกอสราง/ซอมสราง/ปรับปรุง 
ถนนจากแยกหนองปลาไหล-หนองตาลถึง
บานนายไสว  แสนคํา หมูท่ี 5 

 1,000,000 1,000,000 

 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 2563 2564 2565 
56 โครงการปรับปรุงถนนหนาท่ีทําการ 

อบต.ทุงกระพังโหม  หมูท่ี 5 

 2,500,000  

57 โครงการกอสรางเข่ือนกันดิน หนา
โรงงาน LNR ถึงประตูนํ้า หมูท่ี 5 

1,000,000 1,000,000  

58 โครงการกอสราง/ซอมสราง/ปรับปรุง 
ถนน คสล.เสนบานนายดอกไม  พิมพม 
หมูท่ี 5  

 800,000  

62 โครงการเปดถนนใหมี่ เสนบาน น.ส.
กาหลง  สูงรุง ถึงบานนายรัตน ขันทองดี  
หมูท่ี 5 

200,000   

63 โครงการวางทอระบายนํ้า หนา อบต.ทุง
กระพังโหม  

1,800,000   

65 โครงการกอสราง/ซอมสราง/ปรับปรุง 
ถนน คสล.เสนบานนําชัย  แสงจันทร  
หมูท่ี 6 

 1,000,000  

66 โครงการกอสราง/ซอมสราง/ปรับปรุง 
ถนนแอสฟลท ติกคอนกรีต บริ เวณ
ทางเขาสุสานฮวงกักเชื่อมตอโรงเรียนวัด
หนองปลาไหล  หมูท่ี 6 

  6,000,000 

67 โครงการกอสราง/ซอมสราง/ปรับปรุง 
ถนน คสล.เสนบานนางสมบัติ  วงษจําปา

  3,200,000 
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ถึงบานนายเชิด  มีสา หมูท่ี 6 
68 โครงการกอสรางเข่ือนกันดินเริ่มจากแยก

ถนนหนองปลาไหล-หนองตาลถึงเขต
ติดตอ หมุท่ี 2 ต.ทุงขวาง 

500,000 500,000  

69 โครงการทําดาดคอนกรีต หลังบานนาย
ทวี  เอ้ียงเจียม หมูท่ี 6 

300,000   

73 โครงการกอสรางถนน คสล.เสนบานนาง
มะลิวัลย  อินทรไทร หมูท่ี 7 

100,000   

74 โครงการขยายไหลทางชวงโคงศาบา
ประชาคม หมุท่ี 7 

50,000   

75 โครงการปรับปรุงภูมทัศน 2 ขางทาง  
หมูท่ี 7 

 100,000  

76 โครงการลงหินคลุก/ลูกรัง/หินกรวด/ถม
ดิน  หมูท่ี 1-7 

200,000 200,000 200,000 

77 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ 
หมูท่ี 1-7 

300,000 300,000 300,000 

78 โครงการกําจัดวัชพืชคลองสาธารณะ  
หมูท่ี 1-7 

300,000 300,000 300,000 

 
  

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 2563 2564 2565 
8 โครงการติดต้ังกลองวงจรปดพรอม

อุปกรณ ท่ีทําการ อบต.ฯ 

 500,000  

11 โครงการกอสรางเนินสะดุด บริเวณบาน 
ผช.อุบล  จวงสอน หมูท่ี 6 

20,000   

13 โครงการเจาะบอบาดาลพร อมถ ง
นํ้าประปา  หมูท่ี 7 

2,500,000   

14 โครงการเพ่ิมความปลอดภัยบนทองถนน 
หมูท่ี 1-7 

 300,000  

15 โครงการไฟกระพริบไฟเตือน    

 หมูท่ี 2 จํานวน 2 จุด 100,000   

 หมูท่ี 1-7  400,000  

17 โครงติดต้ังไฟฟาสาธารณะ หมูท่ี 1-7 200,000 500,000 500,000 

18 โครงการซอมไฟฟาสาธารณะ หมูท่ี 1-7 200,000 200,000 200,000 

19 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ หมูท่ี 1-7 800,000 300,000 300,000 

 
3.3 แผนงานการพาณิชย 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 2563 2564 2565 
1 โครงการสนับสุนกิจการประปาหมูท่ี 1-7 250,000 250,000 250,000 

2 โครงการเปลี่ยน/วางทอเมนประปา  
หมูท่ี 1-7  

500,000 500,000 500,000 

3 โครงการเครื่องกรองนํ้าสําหรับประปา
หมูบาน หมุท่ี 1-7 

200,000 200,000 200,000 
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    ขอบคุณคะทานประธาน 
นายปรัศว   กุลดิลก  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ  ไดแจ งระเบียบท่ีเกี่ยวของและหัวหนาสํานักได
ประธานสภาฯ   ช้ีแจงรายละเอียดของแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 )  จบไปแลว 

นั้น  มีสมาชิกทานใดสงสัย  สอบถามไดครับ 
-ไมมี 
ถาไมมี  ลําดับตอไปผมขอมติจากท่ีประชุมดวยครับ  สมาชิกทานใดใหความเห็น
ชอบราง  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 )  ผมขอใหยกมือดวยครับ     

มติท่ีประชุม สมาชิกเขารวมประชุม  11  คน  ประธานสภาฯงดออกเสียง  สมาชิก  ให
ความเห็นชอบ จํานวน  10  คน   ไมเห็นชอบ  -  คน   
(ส.อบต.โสนนอย   สังรักษา มาในชวงน้ี) 
 

นายปรัศว   กุลดิลก  3.2 พิจารณาอนุมัติแก ไขเปลี่ยนแปลงคํา ช้ีแจง งบประมาณรายจาย
ประธานสภาฯ   ประจําปงบประมาณ 2562 ในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง  
   ขอใหเลขานุการสภาฯแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ และรายละเอียด 

ของการแกไขเปล่ียนแปลง   
นายสนิท   ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองเลขานุการ
สภาฯ   ประธานสภาฯ,ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล,ทานรองนายกฯ, ทาน 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2 และ 3) พ.ศ.2543 
หมวด 4 การโอนและแกไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ    

ขอ 29 การแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑ ท่ีดินและ ส่ิงกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติ ของสภาทองถ่ิน 
1. เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก 
ขอความเดิม  

        คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีหนวยประมวลผล (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 Core) จํานวน 1 หนวย 
โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  

1. กรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 
MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz เเละมีหนวยประ
มาลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 8 เเกน หรือ 

2. ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา เเบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 3 
MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอยกวา 2.5 GHz เเละมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผล
สูง 

          - มีหนวยความจําหลัก (RAM)ชนิดDDR๔หรือดีกวาขนาดไมนอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไมนอยกวา 1TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
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- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด
ไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกวา เเบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จํานวน 1 หนวย 

ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานบริหารท่ัวไป (00111) สํานักงานปลัดฯ   
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปพ.ศ. 
2561 ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561  
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี1 หนาท่ี  143 ลําดับท่ี 2 
ขอความท่ีขอแกไขเปลี่ยนแปลง 
1. เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 
หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  

1. ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไมนอยกวา 2.2 GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing 
Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ  

2. ในกรณีท่ีมีหนวยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง  

      -มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิดDDR4หรือดีกวาขนาดไมนอยกวา 8 GB  
-ม ีหน วยจ ัดเก ็บข อม ูล ชน ิด SATA หร ือด ีกวา ขนาดความจ ุไม น อยกวา 1 TB 
หร ือ ชน ิด Solid State  Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 
หนวย 
- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอ ียดไม น อยกวา 1,366 x 768 Pixel และม ีขนาดไม
นอยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว า ไมนอยกวา 3 ช อง 
- มีช องเช ื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไมนอยกว า 1 ช อง 
- ม ีช องเช ื อมต อระบบเคร ือข าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หร ือด ีกว า จำนวนไม  นอยกวา 1 ช อง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 15  มีนาคม 2562  

 

2. เคร่ืองพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดําชนิด Network สําหรับกระดาษขนาด 
A3  
ขอความเดิม 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพใมนอยกวา 1,200X1,200 dpi 
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- มีความเร็วในการพิมพรางสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 35 หนาตอนาที 
(ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพรางสําหรับกระดาษ A3 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที 
(ppm) 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base -T 
หรือดีกวา   จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน 
- สามารถใชไดกับ A3 ,A4, Letter, Legal และ Custom 
ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) กองชาง 
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป  
(พ.ศ. 2561-2564) หนาท่ี 148 ลําดับท่ี 

 

ขอความท่ีขอแกไขเปลี่ยนแปลง 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 35 หนาตอนาที(ppm)  
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A3 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที(ppm)  
- มีหนวยความจํา(Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB  
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกวา  จํานวนไมนอย กวา 1 ชอง  
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน  
- สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562    ประกาศ ณ วันท่ี 15  มีนาคม 2562 

นายปรัศว   กุลดิลก        ตามท่ีเลขานุการสภาฯ  ไดแจงระเบียบท่ีเกี่ยวของและรายละเอียดของการ
ประธานสภาฯ   แกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  

2562 ในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง จบไปแลวนั้น  มีสมาชิกทานใด
สงสัย  สอบถามไดครับ 
-ไมมี 
ลําดับตอไปผมขอมติจากท่ีประชุมดวยครับ  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไข
เปล่ียนแปลงคําช้ีแจง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562 ผมขอให
ยกมือดวยครับ     

มติท่ีประชุม สมาชิกเขารวมประชุม  11  คน  ประธานสภาฯงดออกเสียง  สมาชิก    อนุมัติ
ใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562 
จํานวน  10  คน   ไมอนุมัติ   -  คน 
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นายปรัศว   กุลดิลก  3.3 พิจารณาอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ประธานสภา
ฯ   2562 ในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง   ขอใหเลขานุการสภาฯ 

แจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ และรายละเอียดของการโอนงบประมาณตอไป
ครับ  

นายสนิท   ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองเลขานุการ
สภาฯ   ประธานสภาฯ,ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล,ทานรองนายกฯ, ทาน 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2 และ 3) พ.ศ.2543 
หมวด 4 การโอนและแกไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ    

ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดิน และ
ส่ิงกอสราง ท่ีทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจายเปน
รายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  
โอนเพิ่ม 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน ประมวลผลงบประมาณกอนโอน 21,000  
บาท โอนเพิ่ม 1,000  บาท งบประมาณหลังโอน 22,000  บาท 

2. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน คา
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ งบประมาณกอนโอน 4,630 บาท  โอนเพิ่ม 
20,000  บาท งบประมาณหลังโอน 24,630  บาท 

3. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร  เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดําชนิด Network สําหรับ
กระดาษขนาด A3 งบประมาณกอนโอน 53,000 บาท  โอนเพิ่ม 1,000  บาท 
งบประมาณหลังโอน 54,000  บาท 
โอนลด     

1. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน คา
วัสดุกอสราง งบประมาณกอนโอน 44,607.20  บาท โอนลด 22,000  บาท 
งบประมาณหลังโอน 22,607.20  บาท 

นายปรัศว   กุลดิลก  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ  ไดแจงระเบียบท่ีเกี่ยวของและรายละเอียดของการ
ประธานสภาฯ   โอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2562 ในหมวดคาครุภัณฑ 

ท่ีดินและส่ิงกอสราง จบไปแลวนั้น  มีสมาชิกทานใดสงสัย  สอบถามไดครับ 
    -ไมมี 

 ลําดับตอไปผมขอมติจากท่ีประชุมดวยครับ  สมาชิกทานใดอนุมัติใหโอนงบ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562 ในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง    ผมขอใหยกมือดวยครับ     

มติท่ีประชุม สมาชิกเขารวมประชุม  11  คน  ประธานสภาฯงดออกเสียง  สมาชิก    อนุมัติ
ใหโอนงบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562  จํานวน  10  คน   
ไมอนุมัติ   -  คน 
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นายปรัศว   กุลดิลก  3.4 พิจารณาอนุมัติใหใชจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2562 
ประธานสภาฯ   ครั้งท่ี 3 จํานวน 1 โครงการ  งบประมาณ  317,500 บาท ขอให 

เลขานุการสภาฯแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ และรายละเอียดของการจาย
ขาดเงินสะสมครับ 

นายสนิท   ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองเลขานุการ
สภาฯ   ประธานสภาฯ,ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล,ทานรองนายกฯ, ทาน 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 5164 ลง
วันท่ี 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเวนการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  และสามารถนําเงิน
สะสมมาใช ในการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีไดอยางคลองตัวและมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  จึงไดกําหนด
แนวทางการใชจายเงินสะสมเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรับบาล 5 ดาน 
ประกอบดวย 1.ดานโครงสรางพื้นฐาน 2.ดานการสรางความเขมแข็งชุมชน 3.
ดานเศรษฐกิจและสังคม 4.ดานการสงเสริมการทองเท่ียวและ 5.ดานการศึกษา 
และอาศัยอํานาจตามความในขอ 89/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติม  ปลัดกระทรวง
มหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  อนุมัติยกเวน
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถนําเงินสะสมไปใชจายในการดําเนินการตาม
แนวทางดังกลาวได  โดยยกเวนการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา
ดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติม  ขอ 89 และให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณากันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดาน
บุคลากร  คาใชจายในการบริหารงานและกรณีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนตามความ
จําเปน  โดยคํานึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง  และตองเสนอโครงการเพื่อใช
จายเงินสะสมตอสภาทองถ่ินภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 เทานั้น 

การพิจารณาจายขาดเงินสะสม  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2     องคการ
บริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมมีเงินสะสมอยูท้ังส้ิน 20,018,318.10 บาท  หัก
เงินสํารองจายตามขอผูกพัน/เงินสํารองคาใชจายดานบุคลากร/เงินเดือนครู/
คาตอบแทน/สํารองจายกรณีฉุกเฉิน  คงเหลือท่ีจะนําเงินสะสมไปใชไดจํานวน  
9,202,951.10 บาท   ขอใชไปแลวสองครั้ง จํานวน 1,517,200 บาท  
คงเหลือเงินสะสมอยูจํานวน 7,685,751.10 บาท     ขออนุมัติใชครั้งนี้ จํานวน  
317,500 บาท คงเหลือเงินสะสมอยูจํานวน  7,368,251.10 บาท    

การจายเงินสะสมนี้ จายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการรับ
เงิน   การเบิกจายเงิน   การฝากเงิน   การเก็บรักษาเงิน   และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ขอ ๘๙  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 5164 
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ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเวนการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
  แนวทางการใชจายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรับบาลในการ
กระตุนเศรษฐกิจ 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 5164 ลง
วันท่ี 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเวนการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

………………………………………….. 
1.ในการขออนุมัติใชจายเงินสะสมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือ

ปฏิบัติดังนี้ 
1.1 ตรวจสอบยอดเงินสะสมท่ีนําไปใชได  ณ  ปจจุบัน  โดยหักเงินสะสม

สงสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท  
แลวนําไปหักรายการเงินสะสมท่ีไดรับอนุมัติแลว  แตยังไมไดดําเนินการหรือยัง
ไมไดเบิกจาย  เพื่อพิสูจนยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปจจุบันท่ีสามารถนําไปใชได 

1.2 กอนนําเงินสะสมตามจํานวนในขอ 1.1ไปใช ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกันเงินสํารองเปนคาใชจายดานบุคลากร คาใชจายในการบริหารงานและ
คาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนตามความจําเปน  โดยใหคํานึงถึงสถานะ
การเงินการคลัง 

2.กําหนดแนวทางดําเนินการเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําเงิน
สะสมไปใชเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลดังนี้ 

2.1 โครงการหรือกิจการท่ีจะดําเนินการตองอยูในอํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดานบริการชุมชนและสังคม  กิจการท่ีเปนการเพิ่มพูน
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือกิจการท่ีจัดทําเพื่อบําบัดความ
เดือดรอนของประชาชน  และเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

2.2 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําเงินสะสมไปใชจายตามอํานาจ
หนาท่ีเพื่อการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  โดยใหความสําคัญกับ
โครงการดังนี้ 

2.2.1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน  
-โครงการสราง  ปรับปรุง  ซอมแซมเสนทางคมนาคม  การจราจร ระบบ

สงน้ําเพื่อการเกษตร  ระบบประปา ระบบไฟฟาชุมชน  หอกระจายขาว  ระบบ
ระบายน้ําเสียในชุมชน  ลานตากเพื่อการเกษตร  แหลงกักเก็บน้ํา  ระบบน้ํา
บาดาลเพื่ออุปโภค-บริโภค ระบบการกําจัดขยะ 

-โครงการขุดลอกคูคลอง  กําจัดวัชพืชและกอสรางฝาย เพื่อปองกันภัย
แลง 

-โครงการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร เชน ธนาคารน้ําใตดิน 
เปนตน 

-โครงการกอสรางสนามกีฬา/สวนสาธารณะ 
     2.2.2 ดานการสรางความเขมแข็งชุมชน   เชน 
     -โครงการสงเสริมกลุมวิสาหกิจชุมชน 
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-โครงการจัดต้ัง/สงเสริมกลุมอาชีพในชุมชน  กลุมผุสูงอายุ  กลุมผูดย
โอกาส/ยากจน/พิการ 

     -โครงการ 1 ชุมชน 1 กลุมสรางรากฐานเศรษฐกิจ 
 -โครงการสงเสริมดานสุขภาพแกประชาชน เชนการจัดสราง/ปรับปรุง/
ซอมแซมสถานท่ีออกกําลังกาย  การจัดหาเครื่องเลนออกกําลังกายในชุมชน เปน
ตน 

     2.2.3 ดานเศรษฐกิจและสังคม เชน 
 -โครงการฝกอาชีพใหกับเด็กและเยาวชนท่ีไมไดศึกษาตอ  หรือประชาชน
ท่ีวางงาน เพื่อใหมีทักษะในการประกอบอาชีพ 

     -โครงการฝกอบรมอาชีพเสริมใหแกประชาชน 
     -โครงการสงเสริมใหประชาชนผลิตสินคาท่ีไดมาตรฐาน 

 -โครงการสงเสริมใหความรู  ความเขาใจแกเด็ก  เยาวชน และกลุมเส่ียง
ในการปองกันปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 

     -โครงการสงเสริมการจัดการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
     -โครงการสงเสริมการจัดการศูนยบริหารจัดการขยะ 
     -โครงการสงเสริมการจัดต้ังตลาดประชารัฐทองถ่ินสุขใจ 
     2.2.4 ดานสงเสริมการทองเท่ียว เชน  
     -โครงการสงเสริมการทองเท่ียวแบบวิถีชุมชน 
     -โครงการมัคคุเทศกทองเท่ียววิถีชุมชน 
     -โครงการอนุรักษปาชุมชนเพื่อส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 

 -โครงการปรับปรุง/ซอมแซมสถานท่ีทองเท่ียว  เชน สถานท่ีบริการ
นักทองเท่ียว  หองน้ํา  ถนน ไฟฟา  ส่ิงอํานวยความสะดวก เปนตน 

     2.2.5 ดานการศึกษา เชน 
     -โครงการปรับปรุงอาคารสถานศึกษา 
     -โครงการกอสรางสนามเด็กเลนสรางปญญา 
     -โครงการจัดใหมีสถานท่ีอานหนังสือประจําหมูบาน 

 3.การใชจายเงินสะสมเพื่อดําเนินโครงการดานโครงสรางพื้นฐาน  เชน
การกีฬาหรือการจัดหาวัสดุ  อุปกรณเพื่อการศึกษา  ขอความรวมมือใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหความสําคัญกับการใชยางพาราเปนสวนประกอบตาม
นโยบายของรัฐบาล 

4.การจัดทําโครงการท่ีจะตองใชแรงงาน  ขอความรวมมือใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเนนการใชแรงงานในทองถ่ิน  เวนแตในกรณีท่ีไมมีแรงงานใน
ทองถ่ิน  ก็อาจพิจารณาใชแรงงานนอกเขตพื้นท่ีไดตามความเหมาะสม 

1.โครงการกอสรางประตูเปด-ปดน้ํา ขนาด ø 0.80 เมตร พรอมหูชาง 

ซอยบานนายนําชัย  แสงจันทร  หมูท่ี 6 งบประมาณ  317,500  บาท 

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางประตูเปด-ปดน้ํา ขนาด ø 0.80 เมตร 

พรอมหูชาง ซอยบานนายนําชัย  แสงจันทร  หมูท่ี 6 พรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน  1 ปาย รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระพังโหมกําหนด ต้ังจายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312) (กองชาง) 
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เหตุผลความจําเปน   
เพื่อแกปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อใชในการเกษตร และแกปญหาน้ําทวม

ใหกับประชาชนภายในตําบล 
นายปรัศว   กุลดิลก  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ  ไดแจงระเบียบท่ีเกี่ยวของและรายละเอียดของ
ประธานสภาฯ   โครงการจายขาดเงินสะสม จบไปแลวนั้น  มีสมาชิกทานใดสงสัย  สอบถาม 

ไดครับ 
-ไมมี 

 ลําดับตอไปผมขอมติจากท่ีประชุมดวยครับ  สมาชิกทานใดอนุมัติใหจาย
ขาดเงินสะสม  ประจําปงบประมาณ 2562 ครั้งท่ี 3  งบประมาณ  317,500 
บาท     ผมขอใหยกมือดวยครับ     

มติท่ีประชุม สมาชิกเขารวมประชุม  11  คน  ประธานสภาฯงดออกเสียง  สมาชิก    อนุมัติ
ใหจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ 2562  จํานวน  10  คน   ไมอนุมัติ   
-  คน 

นายปรัศว   กุลดิลก  3.5 พิจารณากันเงินรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ียัง
ประธานสภาฯ   มิไดกอหนี้ผูกพัน  แตยังมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีกขอให 

เลขานุการสภาฯแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ และรายละเอียดของการ กันเงิน
งบประมาณครับ 

นายสนิท   ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองเลขานุการ
สภาฯ   ประธานสภาฯ,ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล,ทานรองนายกฯ, ทาน 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 

ขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง ยังมิได
กอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงิน ตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

โครงการท่ีขออนุมัติกันเงินมีดังนี้ 
1. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล       งบประมาณ  22,000  
บาท      ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป  สํานักงาน
ปลัด 
2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน งบประมาณ  80,400   บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป สํานักงานปลัด  

    3. กลองวงจรปด     งบประมาณ 383,300 บาท  
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย สํานักงานปลัด 
4. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา แบบ Network  

    สําหรับกระดาษขนาด A3   งบประมาณ 54,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
กองชาง 
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5. โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก ขนาด  40 ซม. จากบาน ดร. ธงชัย 
มาลา ถึงคูระบายน้ํา นายสําเลียง  มัจฉา หมูท่ี  4 งบประมาณ 379,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  กอง
ชาง 
รวมขออนุมัติกันเงิน 5 รายการ  งบประมาณ   918,700  บาท 

นายปรัศว   กุลดิลก  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ  ไดแจงระเบียบท่ีเกี่ยวของและรายละเอียดของ
ประธานสภาฯ   โครงการ กันเงินงบประมาณ จบไปแลวนั้น  มีสมาชิกทานใดสงสัย  

สอบถามไดครับ 
-ไมมี 
ลําดับตอไปผมขอมติจากท่ีประชุมดวยครับ  สมาชิกทานใดอนุมัติให กันเงิน
งบประมาณ จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ   918,700  บาท   ผมขอใหยก
มือดวยครับ     

มติท่ีประชุม สมาชิกเขารวมประชุม  11  คน  ประธานสภาฯงดออกเสียง  สมาชิก    อนุมัติ
ใหกันเงินงบประมาณ จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ   918,700  บาท   
จํานวน  10  คน   ไมอนุมัติ   -  คน 

ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องอื่นๆ   
นายปรัศว   กุลดิลก  ในระเบียบวาระนี้   สมาชิกทานใดจะสอบถามเรื่องใดๆ  ขอใหสอบถาม
ประธานสภาฯ   ผูบริหารหรือประชาสัมพันธเรื่องใด  ขอเชิญครับ  
น.ส.ชนัญชิตา  เสาวโร   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรอง     หน.สํานัก
ปลัดฯ   ประธานสภาฯ,ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล,ทานรองนายกฯ, ทาน 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานคะ 
 ขอแจงเรื่องผลการประเมินตนเองดานบริการสาธารณะใหท่ีประชุมทราบ  
รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกไปแลวลวงหนานะคะ  แจงใหท่ีประชุมทราบคะ 

นายอนุชา  กุลดิลก   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรอง      นายยก
อบต.ฯ   ประธานสภาฯ,  ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 

ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
แจงเรื่องรถแบ็คโฮ ขององคการบริหารสวนจังหวัด  โดยไดประสานงาน

กับทาน ส.ส. พาณุวัฒน  สะสมทรัพย  ในการนํารถแบ็คโฮ  เขามาดําเนินการใน
พื้นท่ีตําบลทุงขวางและตําบลทุงกระพังโหม  เพื่อใหน้ําสามารถไหลไดสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน  ผมตองขอขอบคุณทานกํานัน  ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน  สมาชิก อบต.
และผูนําทุกทานท่ีมารวมตอนรับ ส.ส. เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2562 

นายสมเกียรติ   สรงกระสินธุ  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรอง       ส.อบต.
หมูท่ี 3   ประธานสภาฯ,ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล,ทานรองนายกฯ, ทาน 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

ผมวิตกกังวลเรื่องถังน้ําประปาหมูท่ี 3 ลูกใหมครับ  ผมเขาใจและเห็นใจ
เจาหนาท่ีทุกทานไดพยายามแกไขแลว  แตยังไมไดผลเทาท่ีควร  ชวงนี้ผมขอเสนอ
ใหปดประตูน้ําถังลูกใหมกอน  แลวเปดใชถังลูกเกาไปกอน  จนกวาจะสามารถ
แกปญหาดังกลาวไดครับ 
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นายสนิท   ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองเลขานุการ
สภาฯ   ประธานสภาฯ,ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล,ทานรองนายกฯ, ทาน 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

เรียนทานประธานสภาฯไปยังทานสมาชิกหมู ท่ี 3 วาเพื่อใหชาวบาน 
สามารถใชประปาในการอุปโภค-บริโภคได  ในชวงนี้ทาง อบต.จะดําเนินการปด
ประตูน้ําถังลูกใหมไปกอน  แลวเปดประตูน้ําถังลูกเกาใหชาวบานไดใชน้ํา  จนกวา
ผูรับจางจะไดดําเนินการแกไขใหน้ําสามารถใชไดตามปกติ นะครับ  ขอบคุณครับ 

นายปรัศว   กุลดิลก  ในวันนี้ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกทานท่ีมาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน   
ประธานสภาฯ   และผมขอปดประชุม 
ปดประชุมเวลา    10.45 น.  
 

                         (ลงช่ือ)      สนิท   ชมเทศ    ผูบันทึกรายงานการประชุม 

          (นายสนิท   ชมเทศ) 

                              เลขานุการสภาฯ อบต. 

 
 

(ลงช่ือ)             ปรัศว  กุลดิลก             ผูตรวจรายงานการประชุม 

        (นายปรัศว  กุลดิลก) 

             ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพงัโหม  

 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม สมัยวิสามัญท่ี 2 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี  25  กันยายน  

พ.ศ. ๒๕62  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวถูกตอง 

 

(ลงช่ือ)        สมพงษ  ขวัญทอง    กรรมการ 

    (นายสมพงษ  ขวัญทอง) 

    สมาชิกสภา อบต. ทุงกระพังโหม  หมูท่ี  ๑ 

 

 (ลงช่ือ)        กานดา  ทองลาว   กรรมการ 

    (นางกานดา  ทองลาว) 

                                             สมาชิกสภา อบต. ทุงกระพังโหม  หมูท่ี  ๖ 

 

(ลงช่ือ)   สุพระลักษณ  วงษจําปา  กรรมการ 

         (นายสุพระลักษณ  วงษจําปา) 

                                             สมาชิกสภา อบต. ทุงกระพังโหม  หมูท่ี  ๖  

 


