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ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3   ครั้งท่ี  1 เมื่อวันที่ 14  สิงหาคม 2561 
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม  2561 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24  สิงหาคม 2561 

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

  ตามท่ี ได้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่  1 ครั้งที่  1 เมื่อวันที่ 14  สิงหาคม 
2561ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม  2561 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24  สิงหาคม 2561  คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมได้ตรวจรับรองแล้ว เมื่อวันที่  13  กันยายน  2561  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพัง
โหม ได้รับรองรายงานการประชุมไปแล้ว เมื่อวันที่  17 ธันวาคม  2561 ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์รายงานการ
ประชุมดังกล่าวให้ประชาชนทราบ 

 
จึงประกาศ มาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  17  เดือน  ธันวาคม พ.ศ.2561 
 
 

ปรัศว์  กุลดิลก 
(นายปรัศว์  กุลดิลก) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
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ราย งานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่  1  

วันอังคาร ที่  14   เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕61  เวลา  09.3๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

------------------------------------------- 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 
๑ 

ผู้มาประชุม 
นายปรัศว์  กุลดิลก 

 
ประธานสภาฯ 

 
ปรัศว์  กุลดิลก  

 

๒ นางสายทอง  ทองบ่อมะกรูด รองประธานสภาฯ สายทอง  ทองบ่อมะกรูด  
๓ นายสนิท    ชมเทศ เลขานุการสภาฯ สนิท   ชมเทศ  
๔ นายสมพงษ์  ขวัญทอง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๑  สมพงษ์  ขวัญทอง   
๕ นางสายยัน  มะโนเสริฐ  สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่  ๑  สายยัน  มะโนเสริฐ  
๖ นายวิชิต  สรงกระสินธุ์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๒ ขาดการประชุม  
๗ นายล้วน  ม่วงอยู่ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๒ ล้วน  ม่วงอยู่  
๘ นายสมเกียรติ สรงกระสินธุ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๓ สมเกียรติ สรงกระสินธุ์  
๙ นายยอด   พันธ์ปา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๔ ยอด   พันธ์ปา  

๑๐ นายอยุธยา ลาวัณย์วิสุทธิ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๕ อยุธยา ลาวัณย์วิสุทธิ์  
๑๑ นางกานดา ทองลาว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๖ กานดา ทองลาว   
๑๒ นายสุพระลักษณ์  วงษ์จ าปา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๖ สุพระลักษณ์  วงษ์จ าปา  
๑3 นางโสนน้อย  สังรักษา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๗ โสนน้อย  สังรักษา  

 ผู้ลาประชุม 
- 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายอนุชา   กุลดิลก 

 
นายก อบตฯ. 

 
อนุชา   กุลดิลก 

 

2 นายอุกฤษฏ์ยศ   ตรีสุคนธ์ รองนายก อบต.ฯ อุกฤษฏ์ยศ   ตรีสุคนธ์  
3 นางสาวกุลธิดา  กุลดิลก เลขานุการนายก อบตฯ. กุลธิดา  กุลดิลก  
4 นางสาวจีราพร  รัตนบุญ รองปลัด อบต. จีราพร  รัตนบุญ  
5 นายณัฐพล   ทองอ าภา ผอ.กองช่าง ณัฐพล   ทองอ าภา  
6 นางสาวชนัญชิตา   เสาวโร หน.ส านักงานปลัดฯ ชนัญชิตา   เสวโร  
7 นางพัชรา   มีแต้ม ผอ.กองคลัง พัชรา  มีแต้ม  

 เริ่มประชุมเวลา      09.30    น.  
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสนิท   ชมเทศ  เลขานุการสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  ได้เรียนเชิญ นายปรัศว์  กุลดิลก  ประธานสภาฯ  จุด
เทียนธูปบูชาพระพุทธ  กล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังนี้ 

นายปรัศว์ กุลดิลก  เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลฯ , ท่านรองประธานสภาฯ, 
ประธานสภาฯ ท่านรองนายกฯ,ท่านเลขานุการนายก,ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ทุ่ง

กระพังโหม,ท่านหัวหน้ากอง, ท่านหัวหน้าส่วนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  วันนี้
เป็นวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 
๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖1  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

       ๒.๑  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๒ 
        ครัง้ท่ี  ๑  เมื่อวันที3่0 เมษายน ๒๕๖1 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง พิจารณา  
        3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาต าบลสี่ปี  
              2561 - 2564 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  
        ๓.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
              งบประมาณ ๒๕62  พิจารณาในวาระท่ี 1  ขั้นรับหลักการ   

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
     -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
นายปรัศว์  กุลดิลก   รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  2 ครั้งที่ ๑/๒๕61  เมื่อวันที่  
ประธานสภาฯ   30 เมษายน  ๒๕61 รายงานการประชุมดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจรับรองจาก  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว และฝุายเลขานุการสภาฯ        ได้
จัดส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ท่านสมาชิกทุกท่าน ได้
พิจารณาดูว่า  จะให้แก้ไขเพ่ิมเติมหรือตัดทอนข้อความตอนใดหรือไม่  ขอเชิญครับ 
มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมบ้างหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญครับ 

ที่ประชุม   -ไม่มีสมาชิกขอแก้ไข -  
นายปรัศว์  กุลดิลก   ถ้าไม่มี  ล าดับต่อไปผมขอมติจากท่ีประชุมด้วยครับ  สมาชิกท่านใด
ประธานสภา ฯ   รับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญท่ี 1 ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่  
       30 เมษายน  2561  ผมขอให้ยกมือด้วยครับ  
มติที่ประชุม  สมาชิกเข้าร่วมประชุม 11 คน ประธานสภาฯ งดออกเสียง  สมาชิกยก

มือรับรอง   10  คน   ไม่รับรอง  - คน  

ระเบียบวาระท่ี ๓     เรื่องท่ีต้องพิจารณา  
นายปรัศว์   กุลดิลก   3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาต าบลสี่ปี 2561-2564 
ประธานสภาฯ   แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด  

ข้อกฎหมายและรายละเอียดของแผนพัฒนาต าบลสี่ปี 2561 - 2564        ที่
แก้ไขเพ่ิมเติมต่อสภาฯ 

นายสนิท   ชมเทศ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ, ท่านนายกองค์การบริหาร 
เลขานุการสภาฯ ส่วนต าบล , ท่านรองประธานสภาฯ, ท่านรองนายกฯ, ท่านเลขานุการนายกฯ, ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม,  ท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕59  ให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท า
แผนพัฒนาต าบลสี่ปี  พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕64 
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ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท า     ร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา     ร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี         ที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง 

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้ว
ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 0357 ลง
วันที่ 19 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ข้อ 3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอันมีลักษณะของโครงการที่เก่ียวกับการ
ถ่ายโอนภารกิจ  ตามกรอบแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง      ส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2543  แผนงานการศึกษาหรือแผนงานสาธารณสุข  หรือโครงการที่มี
ลักษณะใช้ประโยชน์เป็นองค์รวม  มิได้เน้นเฉพาะการด าเนินการ      ในสถานที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น ครุภัณฑ์  โครงการที่ก าหนดเปูาหมายให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม (ศาสนาประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นยาเสพติด  การสร้างรายได้  การพัฒนา
คุณภาพชีวิตสมรรถนะต่างๆ)  องค์กรปกครอง       ส่วนท้องถิ่นจะประชาคมท้องถิ่น
แบบประชารัฐในระดับภาพรวมก็ได้  (ระดับต าบล) 

ขั้นตอนการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี         พ.ศ.
2561 - 2564 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) 

-  1 ส.ค.61  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนยกร่าง 
-  3 ส.ค.61  ประชาคมระดับต าบล 
รายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ. 2561-2564 แก้ไขเพ่ิมเติม

(ฉบับที่ 2)  ขอให้หัวหน้าส านักงานปลัดฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดนะครับ  
(คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น, คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  เมื่อวันที่  3  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 ) 

นางสาวชนัญชิตา  เสาวโร   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ,ท่านนายกองค์การ 
หัวหน้าส านักงานปลัดฯ บริหารส่วนต าบล,ท่านรองประธานสภาฯ,  ท่านรองนายกฯ, ท่านเลขานุการนายกฯ,ท่าน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม , ท่านหัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ (ดูตามเอกสารที่แจกไปแล้วคะ)  
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/ร่างแผนพัฒนา... 
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ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (2561-2564)  เพิ่มเติม   ฉบับท่ี 2 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 
1. โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน

ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.  
วัดหนองปลาไหล 

 68,000 68,000 68,000 

2. เงิดอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาส าหรับ ศพด.    
วัดหนองปลาไหล(ค่าหนังสือเรียน  
อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 45,200 45,200 45,200 

       4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 
1. เงินอุดหนุนส่งเสริมอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.)    
เชิงรุก 

 18,000 18,000 18,000 

   6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
        6.1 แผนงานคลัง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 

1. โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ ของ อปท. 

  300,000     

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 
     1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
          1.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 
1. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน

วัดหนองปลาไหล 
- 536,000 540,000 545,000 

2. โครงการอาหารเสริม(นม)   
โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 

- 246,000 250,000 255,000 

 

         1.2 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 
1. โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วม

ในการช่วยเหลือประชาชนของ
อ าเภอก าแพงแสน 

- 10,000 10,000 10,000 
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     4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม 
         4.2  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 
1. โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง

สังคมให้แก่ผู้พิการหรือ ทุพลภาพ 
- 760,000 800,000 850,000 

2. โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
(ผู้ปุวยเอดส์) 

    - 36,000 36,000 36,000 

3. โครงการสร้างหลักประกันด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอาย ุ

    - 3,310,000 3,320,000 3,330,000 

        4.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 
1. โครงการไฟกระพริบ/ไฟเตือน หมู่ที่ 

4 จาก 1 จุด เป็น 5 จุด 
- 400,000 - - 

2. ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 6  
จ านวน 4 กล้อง 

- 200,000 - - 

3. ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 1  
จ านวน 4 กล้อง 

- 200,000 - - 

     6.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี 
        6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 
1. ส่งเสริมสวัสดิการผู้บริหาร

พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง 
145,000 180,000 200,000 220,000 

        6.2 แผนงานสถิติและวิชาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 
1. ส่งเสริมสวัสดิการผู้บริหาร

พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง 
 39,000 40,000 41,000 43,000 

        6.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 
1. ส่งเสริมสวัสดิการผู้บริหาร

พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง 
 15,000 16,000 17,000 18,000 

         6.4 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 
1. ส่งเสริมสวัสดิการผู้บริหาร  31,000 70,000 75,000 76,000 
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         6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 

1. ส่งเสริมสวัสดิการผู้บริหารพนักงาน
ส่วนต าบล/พนักงานจ้าง 

 27,000 28,000 29,000 30,000 

        6.6 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 
1. ส่งเสริมสวัสดิการผู้บริหารพนักงาน

ส่วนต าบล/พนักงานจ้าง 
42,000 45,000 47,000 50,000 

        6.7 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 
1. ส่งเสริมสวัสดิการผู้บริหารพนักงาน

ส่วนต าบล/พนักงานจ้าง 
47,000 56,000 58,000 60,000 

        6.8 แผนงานคลัง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 
1. ส่งเสริมสวัสดิการผู้บริหารพนักงาน

ส่วนต าบล/พนักงานจ้าง 
 95,000 123,000 130,000 140,000 

        6.9 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 
1. ส่งเสริมสวัสดิการผู้บริหารพนักงาน

ส่วนต าบล/พนักงานจ้าง 
 23,000 43,000 45,000 47,000 

รายละเอียดของร่างแผนพัฒนาต าบลสี่ปี(2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 
2 และร่างแผนพัฒนาต าบลสี่ปี (2561-2564) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 2 ก็
มีเท่านี้คะ  ขอบคุณคะ 

นายปรัศว์ กุลดิลก  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจ้งกฎหมายและหัวหน้าส านักปลัดฯ ได้ชี้แจง
ประธานสภาฯ   รายละเอียดของแผนพัฒนา ต าบลสี่ปี 2561-2564 ที่เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และ  

ร่างแผนพัฒนาต าบลสี่ปี (2561-2564) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 2 จบไป
แล้วนั้น   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  ถ้ามีขอเชิญ  
– ไม่มี - 

ล าดับต่อไปผมขอมติจากท่ีประชุมด้วยครับ  สมาชิกท่านใดให้ความเห็น
ชอบร่างแผนพัฒนาต าบลสี่ปี 2561-2564 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 และร่าง
แผนพัฒนาต าบลสี่ปี (2561-2564) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 2  ผมขอให้ยก
มือด้วยครับ 

มติที่ประชุม  สมาชิกเข้าร่วมประชุม  11  คน  ประธานสภาฯงดออกเสียง  สมาชิก
ให้ความเห็นชอบ  จ านวน  10  คน   ไม่เห็นชอบ  -  คน 

นายปรัศว์ กุลดิลก  3.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ 
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ประธานสภาฯ พ.ศ. ๒๕62  งบประมาณท้ังสิ้น 30 ,000,000.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้            

๒1,690,100.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป  8,309,900 บาท  พิจารณาใน    
วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ ขอให้ท่านเลขานุการสภาฯชี้แจงรายละเอียดข้อกฎหมาย
                 /นายสนิท... 

- 7 - 
นายสนิท   ชมเทศ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ, ท่านนายกองค์การบริหาร 
เลขานุการสภาฯ ส่วนต าบล , ท่านรองประธานสภาฯ, ท่านรองนายกฯ, ท่านเลขานุการนายกฯ , ท่าน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม,  ท่านหัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา  ๘๗ ความว่า“งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาม
ระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด” 

ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ข้อ ๕๘  ความว่า“ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ” และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ข้อ  ๒๓  วรรค
สอง“ก าหนดให้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี       ให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบล  และให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ภายในวันที่  ๑๕  สิงหาคม” 

นายปรัศว์ กุลดิลก   ตามท่ีเลขานุการสภาฯ  ได้แจ้งระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องให้ทราบแล้วนั้น 
ประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม ได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62  แล้วเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม  ๒๕๖1 
จึงขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕62  ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายอนุชา  กุลดิลก   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ , ท่านรองนายก 
นายก อบต.ฯ องค์การบริหารส่วนต าบล , ท่านรองประธานสภาฯ , ท่านเลขานุการนายกฯ ,ท่าน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  ท่านหัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 

บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม จะ
ได้เสนอร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งกระพังโหมอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งกระพังโหม  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาฯทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวทางนโยบาย   ในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  ดังต่อไปนี้  

๑. สถานะการคลัง 
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๑.๑  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 ณ วันที่   2 

สิงหาคม  ๒๕61 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม ดังนี้    
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น    402,550,397.93 บาท 

      ๑.๑.๒ เงินสะสม                     13 ,555,805.85 บาท 
/๑.๑.๓ ทุนส ารองเงิน... 
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      ๑.๑.๓ ทุนส ารองเงินสะสม         16 ,234,847.68 บาท 

๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย   
                   จ านวน 4 โครงการรวม        106 ,986.50 บาท 

๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ จ านวน  9           
         โครงการรวม                   2,392,705.20 บาท 

๑.๒ เงินกู้คงค้าง ...............-..............บาท 

๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
(๑) รายรับจริงท้ังสิ้น  24 ,416,919.91  บาท   ประกอบด้วย 

- หมวดภาษีอากร 2,506,865.13 บาท 
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ  
และใบอนุญาต 

937,620.90 บาท 

- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 279,509.81 บาท 
- หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย์ 

827,742.00 บาท 

- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 15,695.00 บาท 
- หมวดรายได้จากทุน 00 บาท 
- หมวดภาษีจัดสรร 12,209,782.2 บาท 
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 7,639,705.00 บาท 

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์        -        บาท 
(๓) รายจ่ายจริง  จ านวน  16,054,069.78  บาท ประกอบด้วย 

- งบกลาง    3 ,219,698.00 บาท 
- งบบุคลากร    6 ,723,756.00 บาท 
- งบด าเนินงาน    3 ,610,249.28 บาท 
- งบลงทุน       1 ,728,100.0๐ บาท 
- งบรายจ่ายอื่น         20 ,000.๐๐ บาท 
- งบเงินอุดหนุน       752 ,266.50 บาท 

(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ -   บาท 
(๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่   

                   จ านวน  5 ,905,700.00  บาท 
(6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน   -     บาท  
รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายรับทั่วไปประจ าปี

งบประมาณ ๒๕62 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  อ าเภอก าแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม  ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  30,00๐,๐๐๐บาท  แยกเป็นรายได้
จัดเก็บเอง 
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หมวดภาษีอากร    รวม  2 ,038,๐๐๐ บาท 
  - โรงเรือนและท่ีดิน           จ านวน ๑ ,85๐,๐๐๐ บาท 
  - ภาษีบ ารุงท้องที่           จ านวน      28 ,๐๐๐ บาท 
  - ภาษีปูาย            จ านวน    ๑6๐ ,๐๐๐ บาท 
  - อากรการฆ่าสัตว์           จ านวน        -         บาท 

/หมวดค่าธรรมเนียม… 
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หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม 445,50๐ บาท 

- ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่าย   
  อาหารหรือสะสมอาหาร   จ านวน    1 ,0๐๐  บาท 

  - ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน  35,0๐๐  บาท 
  - ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย  จ านวน 320,00๐ บาท 
  - ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองแจ้งสถานที่จ าหน่าย  

 จ านวน     9,000 บาท 
  - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์  จ านวน     ๑ ,๐๐๐ บาท 
  - ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ      จ านวน     3 ,0๐๐ บาท  
  - ค่าปรับการผิดสัญญา    จ านวน   15 ,๐๐๐ บาท  
  - ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
      จ านวน   55 ,๐๐๐ บาท 
  - ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม      
    อาหารในครัวหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร  
       จ านวน     4 ,๐๐๐ บาท 
  - ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน     จ านวน     ๒ ,๐๐๐ บาท 
  - ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร  จ านวน        5๐๐ บาท   
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน         รวม  350 ,๐๐๐ บาท 
  - ดอกเบี้ยเงินฝาก   จ านวน  350 ,๐๐๐ บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  รวม 1,0๐๐,๐๐๐ บาท 

- รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือ         
  การพาณิชย์            จ านวน  1,0๐๐,๐๐๐ บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   รวม  60,๐๐๐ บาท 
  - ค่าขายแบบแปลน    จ านวน    60 ,๐๐๐ บาท 
  - รายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน        -       บาท  
หมวดรายได้จากทุน   รวม            -       บาท 
  - ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน   จ านวน         -      บาท  

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร         รวม ๑7 ,796,6๐๐  บาท 
  - ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ จ านวน 7,๕๐๐,๐๐๐  บาท 
  - ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้   จ านวน ๒,9๐๐,๐๐๐  บาท 
  - ภาษีธุรกิจเฉพาะ          จ านวน    25๐ ,๐๐๐  บาท 
  - ภาษีสุรา           จ านวน    760 ,๐๐๐  บาท 
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  - ภาษีสรรพสามิต            จ านวน ๑ ,5๐๐,๐๐๐  บาท 
  - ค่าภาคหลวง                    จ านวน        3 ,๐๐๐  บาท 
  - ค่าภาคหลวงแร่            จ านวน       ๑๕ ,๐๐๐ บาท 
  - ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม           จ านวน       ๕0 ,๐๐๐ บาท 
  - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
           จ านวน 4 ,817,6๐๐ บาท 
  - ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล      จ านวน     ๑ ,๐๐๐ บาท    

/รายได้ที.่.. 
- 10 - 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป     รวม 8 ,309,900 บาท 

- เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน  
           จ านวน  8 ,309,900  บาท 

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕62  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหมอ าเภอ
ก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 

 

ด้าน ยอดรวม  
ด้านบริหารทั่วไป   

- แผนงานบริหารทั่วไป 10,357,82๐  บาท 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 260,0๐๐ บาท 
         ด้านบริการชุมชนและสังคม   
- แผนงานการศึกษา 2,326,2๐๐ บาท 
- แผนงานสาธารณสุข   1,467,500 บาท 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์    480,000 บาท 
- แผนงานเคหะและชุมชน 3,827,8๐๐ บาท 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2๐๐,๐๐๐ บาท 
          ด้านการเศรษฐกิจ   
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  4,027,400 บาท 
- แผนงานการเกษตร 10๐,๐๐๐ บาท 
- แผนงานการพาณิชย์ 2,274,๐๐๐ บาท 
         ด้านการด าเนินงานอ่ืนๆ   
- แผนงานงบกลาง 4,679,280 บาท 
- งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 30,00๐,๐๐0 บาท 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕62 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  อ าเภอก าแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม  ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  30,000,๐๐๐ บาท  จ่ายจากเงิน
รายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               ส่วน
รายละเอียด  ผมขอให้นายอุกฤษฏ์ยศ  ตรีสุคนธ์  รองนายก อบต.  เป็นผู้แถลงต่อท่ี
ประชุมครับ 
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นายอุกฤษฏ์ยศ   ตรีสุคนธ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ,ท่านนายกองค์การ 
รองนายก อบต.ฯ   บริหารส่วนต าบล , ท่านรองประธานสภาฯ, ท่านเลขานุการนายกฯ,ท่านสมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม , ท่านหัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  
๒๕62 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหมอ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  30,000,๐๐๐ บาท   จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง  
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

/แผนงานบริหาร... 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป       รวม  6,730,820 บาท 
งบบุคลากร           รวม  4 ,446,320  บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)        รวม  1 ,880,320 บาท 
เงินเดือนนายก/รองนายก    จ านวน  ๕๑๔ ,๐๘0 บาท  
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน   ๔๒ ,๑๒๐ บาท 
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   จ านวน   ๔๒ ,๑๒๐ บาท 
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต.  จ านวน    ๘๖ ,๔๐๐ บาท 
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.   จ านวน ๑,195,6๐๐บาท  

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม  2 ,566,000 บาท 
เงินเดือนพนักงาน           จ านวน 1 ,630,000 บาท  
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน          จ านวน    100 ,000 บาท  
เงินประจ าต าแหน่ง            จ านวน    200 ,๐๐๐ บาท  
ค่าจ้างพนักงานจ้าง           จ านวน    600 ,00๐ บาท  
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง          จ านวน      36 ,๐๐๐ บาท 

งบด าเนินงาน        รวม  2 ,217,000 บาท 
ค่าตอบแทน        รวม     350 ,000 บาท 

ค่าเช่าบ้าน     จ านวน    42 ,000 บาท 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน    60 ,๐๐๐ บาท  

ค่าใช้สอย              รวม 1,1000,000 บาท 
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ          จ านวน  5๐๐ ,๐๐๐ บาท 
- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   จ านวน    ๒๐ ,๐๐๐ บาท 

        ๑. ค่ารับรอง             จ านวน    ๑๐ ,๐๐๐ บาท  
          ๒. ค่าเลี้ยงรับรอง            จ านวน    ๑๐ ,๐๐๐ บาท   

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  
  ๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จ านวน  ๓๐ ,๐๐๐ บาท 
  ๒. โครงการเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากร    จ านวน  ๓0๐ ,๐๐๐ บาท 
  ๓. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี   จ านวน    50 ,๐๐๐ บาท 
  ๔. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิก จ านวน  10๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม    จ านวน  10๐ ,๐๐๐ บาท 

ค่าวัสดุ        รวม     295 ,000 บาท 
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วัสดุส านักงาน      จ านวน    75 ,๐๐๐ บาท 
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ     จ านวน    20 ,๐๐๐ บาท 
วัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน    ๓๐ ,๐๐๐ บาท 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง    จ านวน    2๐ ,๐๐๐ บาท 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     จ านวน  110 ,๐๐๐ บาท 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่     จ านวน    10 ,๐๐๐ บาท

 วัสดุคอมพิวเตอร์     จ านวน    ๓๐ ,๐๐๐ บาท 
ค่าสาธารณูปโภค     รวม     370 ,000 บาท 

ค่าไฟฟูา       จ านวน  3๐๐,๐๐๐ บาท 
/ค่าโทรศัพท.์.. 
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ค่าโทรศัพท์     จ านวน    1๐ ,๐๐๐ บาท ค่า

ไปรษณีย์     จ านวน    ๑๐,๐๐๐ บาท 
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม    จ านวน    5๐ ,๐๐๐ บาท 

งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ ์       รวม      37 ,500บาท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน     จ านวน    16,500 บาท 

1. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ชนิด  2 บาน  จ านวน  3  หลัง   
    หลังละ  5,500  บาท 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     จ านวน    21 ,000 บาท 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 
    ราคา  21,000  บาท 

งบรายจ่ายอ่ืนๆ      รวม       ๒๐ ,๐๐๐ บาท 
งบเงินอุดหนุน      รวม       10 ,000 บาท 

.................................................................. 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ    รวม     600 ,๐๐๐ บาท 
งบบุคลากร      รวม     500 ,000 บาท 

เงินเดือนพนักงาน    จ านวน 270 ,000 บาท 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   จ านวน 230 ,000 บาท 

งบด าเนินการ      รวม     100 ,000 บาท   - 
ค่าตอบแทน      รวม  40 ,000 บาท 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน   10 ,000 บาท 
  -  ค่าใช้สอย       รวม      ๕๐ ,๐๐๐ บาท 
     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 

๑. โครงการจัดประชุมประชาคม   จ านวน   ๕๐,๐๐๐ บาท 
.................................................................................. 

งานบริหารงานคลัง     รวม  2,797,000 บาท
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม  1,925,000 บาท 

เงินเดือนพนักงาน     จ านวน 1,413,๐๐๐บาท 
เงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน    ๔๒ ,๐๐๐ บาท 
ค่าจ้างพนักงานจ้าง    จ านวน 420 ,๐๐๐ บาท 
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เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน   ๕0 ,๐๐๐ บาท 

    งบด าเนินการ       รวม     558 ,000 บาท 
ค่าตอบแทน      รวม     220 ,000 บาท 

ค่าเช่าบ้าน     จ านวน   42 ,๐๐๐ บาท
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   จ านวน   ๑5 ,๐๐๐ บาท 
ค่าใช้สอย       รวม      80 ,000 บาท 
    - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน   4๐ ,๐๐๐ บาท     

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
           ๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน   ๒๐ ,๐๐๐ บาท 

    - ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม      จ านวน   ๒๐ ,๐๐๐ บาท 
/ค่าวัสดุ… 
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ค่าวัสดุ       รวม    169 ,000 บาท 

วัสดุส านักงาน      จ านวน  6๐ ,๐๐๐ บาท 
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   จ านวน   24 ,000 บาท 
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   จ านวน   50 ,000 บาท 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่    จ านวน     ๕ ,๐๐๐ บาท

 วัสดุคอมพิวเตอร์     จ านวน   ๓๐ ,๐๐๐ บาท 
ค่าสาธารณูปโภค    รวม       3๒,๐๐๐ บาท 

ค่าโทรศัพท์      จ านวน   ๑๒ ,๐๐๐ บาท ค่า
ไปรษณีย์     จ านวน   2๐,๐๐๐ บาท 
งบลงทุน      รวม   314 ,0๐๐ บาท 
ค่าครุภัณฑ ์     รวม    314 ,0๐๐ บาท 

- ครุภัณฑ์ส านักงาน    รวม      14 ,000 บาท 
1. ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ตู้ จ านวน     7,000 บาท   
2. ตู้บานเลื่อนทึบ  ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ตู้  จ านวน     7,000 บาท   

     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    รวม    300 ,000 บาท 
         ปรบัปรุงโปรแกรมแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยส์ิน     

จ านวน 300,000 บาท 
............................................. 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  รวม   643 ,3๐๐ บาท 
งบบุคลากร      รวม   210 ,000 บาท 
   เงินเดือน(ฝุายประจ า)    รวม     210 ,000 บาท 

เงินเดือนพนักงาน    จ านวน  200 ,000 บาท 
เงินเพ่ิมต่างๆ  ของพนักงาน   จ านวน    10 ,000 บาท 

งบด าเนินงาน      รวม     5๐ ,๐๐๐ บาท 
ค่าตอบแทน     รวม     10 ,000 บาท 
ค่าใช้สอย      รวม     3๐ ,๐๐๐ บาท 
ค่าวัสดุ      รวม     10 ,000 บาท 

งบลงทุน      รวม   383 ,300 บาท 
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1.กล้องวงจรปิด     จ านวน  383 ,300 บาท 

…………………………………………….. 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   รวม     752 ,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน      รวม     752 ,000 บาท 

1.อุดหนุนอาหารกลางวัน    จ านวน  512 ,000 บาท 
2.อุดหนุนครูอัตราจ้าง    จ านวน  120 ,000 บาท 
3.อุดหนุนพ่ีเลี้ยงดูแลเด็ก    จ านวน    60 ,000 บาท 

/งานระดับก่อน.. 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   รวม  1 ,694,200 บาท 
งบบุคลากร      รวม     888 ,000 บาท 
เงินเดือนฝ่ายประจ า     รวม     888 ,000 บาท 

เงินเดือนพนักงาน    จ านวน 528 ,000 บาท 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน 324 ,000 บาท 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน   36 ,000 บาท 

งบด าเนินการ      รวม     806 ,200 บาท 
ค่าตอบแทน      รวม       60 ,000 บาท 
ค่าใช้สอย      รวม 384 ,200 บาท   - 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน   ๑๐ ,๐๐๐ บาท 
  - โครงการจัดงานปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน   

จ านวน     3,๐๐๐ บาท 
  - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 309,2๐๐ บาท  

1. อาหารกลางวัน 
2. ค่าจัดการเรียน-การสอน 
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเด็ก 3-5 ปี 

  - โครงการวันเด็กแห่งชาติ    จ านวน    50,000 บาท 
  - โครงการทัศนศึกษา     จ านวน      1 ,000 บาท 
  - โครงการไหว้ครู     จ านวน      1 ,000 บาท 
  - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน    10 ,000 บาท 

ค่าวัสดุ        รวม    362 ,00๐ บาท 
วัสดุส านักงาน       จ านวน   ๑๐ ,๐๐๐ บาท 
วัสดุงานบ้านงานครัว     จ านวน    ๑0 ,๐๐๐ บาท 
ค่าอาหารเสริม(นม)     จ านวน  ๓32 ,00๐ บาท 
วัสดุคอมพิวเตอร์     จ านวน    ๑๐ ,๐๐๐ บาท 

................................................................... 

แผนงานสาธารณสุข  
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    รวม  1 ,467,500 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม     758 ,000 บาท 

เงินเดือนพนักงาน    จ านวน 476 ,000 บาท 
เงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน   ๔๒ ,๐๐๐  บาท 
ค่าจ้างพนักงานจ้าง     จ านวน 216,๐๐๐  บาท 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน   24 ,๐๐๐ บาท 

งบด าเนินงาน      รวม 695 ,๐0๐ บาท 
ค่าตอบแทน      รวม   5๐ ,๐๐๐ บาท 
ค่าใช้สอย      รวม     345 ,000 บาท 
  - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน    5๐,๐๐๐ บาท 
  - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 

/๑. ค่าใช้จ่าย… 
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     ๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน   ๑๐ ,๐๐๐ บาท 
     2.โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 140 ,000 บาท 
     3.โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จ านวน   55 ,000 บาท 
     4.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

         จ านวน   40 ,000 บาท 
  - ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม    จ านวน   5๐ ,๐๐๐ บาท 
ค่าวัสดุ       รวม    295 ,000 บาท 

 วัสดุส านักงาน     จ านวน  2๐ ,๐๐๐ บาท 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   จ านวน   80 ,000 บาท 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จ านวน 150 ,000 บาท 
วัสดุการเกษตร     จ านวน   30 ,000 บาท 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่    จ านวน    5 ,000 บาท 
วัสดุคอมพิวเตอร์     จ านวน   ๑๐ ,๐๐๐ บาท 

ค่าสาธารณูปโภค     รวม       5 ,000 บาท 
ค่าบริการไปรษณีย์     จ านวน    5 ,000 บาท 

งบลงทุน      รวม      14 ,500บาท 
    -  ค่าครุภัณฑ์     รวม        14 ,5๐๐บาท 
    -  ครุภัณฑ์ส านักงาน  

        1.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน  จ านวน  11 ,000 บาท 
        2.ตู้บานเลื่อนกระจก    จ านวน    3 ,500 บาท 

…………………………………………………………… 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
     งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์   รวม   480 ,000 บาท 

งบบุคลากร    
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)     รวม   350 ,000 บาท 
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เงินเดือนพนักงาน    จ านวน 350 ,000 บาท 

งบด าเนินงาน      รวม    130 ,000 บาท 
ค่าตอบแทน       รวม  30 ,000 บาท 
ค่าใช้สอย       รวม    100,000 บาท 

ค่าอบรม/ศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ   จ านวน 100 ,000 บาท 
................................................................................ 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รวม 2 ,194,500 บาท

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม    704 ,000 บาท 
เงินเดือนพนักงาน     จ านวน ๔50 ,๐๐๐ บาท 
เงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน   ๔๒ ,๐๐๐ บาท 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน 200,๐๐๐ บาท 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง   จ านวน  12 ,๐๐๐ บาท 

/งบด าเนินงาน... 
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งบด าเนินงาน      รวม    613 ,000 บาท 
ค่าตอบแทน      รวม      50 ,000 บาท 

ค่าเช่าบ้าน      จ านวน   36 ,๐๐๐ บาท 
ค่าใช้สอย      รวม    330,000 บาท 
  - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน 120 ,๐๐๐ บาท 
  - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 

        ๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จ านวน   ๑๐ ,๐๐๐ บาท 
  - ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม     จ านวน 20๐ ,๐๐๐ บาท 
ค่าวัสดุ       รวม    185 ,000 บาท 

วัสดุส านักงาน      จ านวน  3๐ ,๐๐๐ บาท 
วัสดุก่อสร้าง     จ านวน   50 ,000 บาท 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   จ านวน   3๐ ,๐๐๐ บาท 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   จ านวน   50 ,000 บาท 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่    จ านวน     ๕ ,๐๐๐ บาท 
วัสดุคอมพิวเตอร์     จ านวน   ๒๐,๐๐๐ บาท 

ค่าสาธารณูปโภค     รวม     ๑๒ ,๐๐๐ บาท 
ค่าโทรศัพท์     จ านวน   ๑๒ ,๐๐๐ บาท 

งบลงทุน      รวม    877 ,5๐๐ บาท 
ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน    รวม    577 ,500 บาท 
     1.ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด  2 บาน จ านวน   11 ,000 บาท 
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ    จ านวน 480 ,000 บาท 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   จ านวน    3 ,500 บาท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   จ านวน 53 ,000 บาท ค่า

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  จ านวน   3๐ ,๐๐๐ บาท 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม     3 00,000 บาท 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน  300,000 บาท 
........................................................................ 

งานไฟฟ้าถนน       รวม    600 ,0๐๐ บาท 
งบด าเนินการ      รวม    ๑๐๐ ,๐๐๐ บาท 
ค่าวัสดุ       รวม    ๑๐๐ ,๐๐๐ บาท 

วัสดุไฟฟูาและวิทยุ     จ านวน ๑๐๐ ,๐๐๐ บาท 

งบลงทุน      รวม    300 ,000 บาท 
ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ  

     1.ไฟกระพริบโซล่าเซลล์    จ านวน  300 ,000 บาท 
/งบเงินอุดหนุน… 
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งบเงินอุดหนุน      จ านวน ๒๐๐ ,๐๐๐ บาท 
เงินอุดหนุน   

อุดหนุนส่วนราชการ    จ านวน  ๒๐๐ ,๐๐๐ บาท 
………………………………………….. 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   รวม    650 ,000 บาท

 งบด าเนินการ   
ค่าใช้สอย      รวม    60๐ ,๐๐๐ บาท 

รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน 6๐๐ ,๐๐๐ บาท 
ค่าวัสดุ       รวม      ๕๐ ,๐๐๐ บาท 

วัสดุงานบ้านงานครัว    จ านวน   ๕๐ ,๐๐๐ บาท 
………………………………… 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ     รวม     50 ,000 บาท 
งบด าเนินงาน 
ค่าใช้สอย      รวม     50 ,000 บาท 

     1.ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา   จ านวน  50 ,000 บาท 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น    รวม   150 ,000 บาท 
งบด าเนินงาน 
ค่าใช้สอย      รวม   150 ,000 บาท 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
           จ านวน  50 ,000 บาท 

     2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
จ านวน 100,000 บาท 
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................................................................. 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน     รวม 4 ,027,400 บาท 
งบลงทุน  
ค่าที่ดินและสิ่งกอสร้าง     รวม 4 ,027,400 บาท 
-  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายบ้านนางจันที ตรีแจ่มจันทร์ 
     จ านวน 324 ,200 บาท 

2. โครงการก่อสร้างเข่ือนกันดินพังหมู่ที่ 6 จ านวน 860 ,900 บาท 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ท่ี 5 สายบ้านนายอ าพร โทงแก้ว 

     จ านวน 413 ,500 บาท 
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 สายบ้านนางจันทร์ จันทา 

     จ านวน 429 ,500 บาท 
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ท่ี 4 สายบ้านนายสมนึก อรุณเลิศ 

     จ านวน498 ,000 บาท 
/6.โครงการขยาย… 
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6.โครงการขยายไหล่ทางหมู่ที่ 3 สายบ้านนายประยูร  ถิ่นโพธิ์วงษ์ 

     จ านวน 498 ,200 บาท 7. โครงการ
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายบ้านนางประนม จันทา    
   จ านวน 344 ,600 บาท 

8.โครงการเปิดถนนหมู่ที่ 4 สายบ้านนายศิริ   แก่นสุข  
     จ านวน 259 ,500 บาท 

9.โครงการวางท่อระบายน้ าหมู่ที่ 4  จ านวน 379 ,000 บาท 
  - เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่า K)  จ านวน   20 ,000 บาท 
....................................................... 

แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร      รวม      10๐,๐๐๐ บาท 
งบด าเนินการ   
ค่าใช้สอย      รวม      5๐ ,๐๐๐ บาท 

รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน   5๐ ,๐๐๐ บาท 
ค่าวัสดุ       รวม      ๕๐ ,๐๐๐ บาท 

วัสดุการเกษตร     จ านวน   ๕๐ ,๐๐๐ บาท 
......................................................................... 

แผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการประปา      รวม 2 ,234,000 บาท 
งบบุคลากร 
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)     รวม    604 ,000 บาท 

เงินเดือนพนักงาน    จ านวน 260 ,000 บาท 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน 320 ,000 บาท 
เงินเพ่ิมต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  จ านวน   24 ,000 บาท 

งบด าเนินงาน  
ค่าตอบแทน     จ านวน    40,000 บาท 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   จ านวน    10 ,000 บาท 
ค่าใช้สอย       รวม     ๑6๐ ,๐๐๐ บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน   10๐,๐๐๐ บาท 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน   10 ,000 บาท 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน   50 ,000 บาท 

ค่าวัสดุ       รวม    280 ,๐๐๐ บาท 
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ     จ านวน   ๒๐ ,๐๐๐ บาท 
วัสดุก่อสร้าง     จ านวน ๑5๐ ,๐๐๐ บาท 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์    จ านวน   8๐ ,๐๐๐ บาท 
วัสดุอื่น      จ านวน   30 ,000 บาท 

ค่าสาธารณูปโภค     รวม 1 ,0๐๐,๐๐๐ บาท 
ค่าไฟฟูา      จ านวน1 ,0๐๐,๐๐๐บาท 

/แผนงานงบกลาง... 
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งบลงทุน      รวม    140 ,๐๐๐ บาท 
ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      จ านวน  140 ,๐๐๐ บาท 

     .....................................................................  
แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง       รวม  4 ,829,280 บาท 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   จ านวน  120 ,000 บาท 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    จ านวน 3,306,000บาท 
เบี้ยยังชีพคนพิการ    จ านวน  758 ,400 บาท 
เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์   จ านวน    ๗๒ ,๐๐๐ บาท 
ส ารองจ่าย     จ านวน  205,979 บาท 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน   จ านวน  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล    
ทุ่งกระพังโหม(สปสช.)    จ านวน  ๑๕๐ ,๐๐๐ บาท   
บ าเหน็จ/บ านาญ     รวม     216 ,901 บาท 

     เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
จ านวน 216,901 บาท 

 รายละเอียดของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2562 ก็มีเท่านี้ครับ  ส่วนรายละเอียดในแต่ละแต่ละประเด็น  ขอให้ท่านสมาชิกดู
ตามเอกสารที่แจกไปนะครับ  ขอบคุณครับ 

นายปรัศว์   กุลดิลก    กล่าวขอบคุณนายก และรองนายก อบต. ในการพิจารณาในวาระที่ ๑  
ประธานสภาฯ    ขอให้เลขานุการสภา ฯ แจ้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 



21 
นายสนิท   ชมเทศ    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ, ท่านนายกองค์การบริหาร 
เลขานุการสภาฯ ส่วนต าบล , ท่านรองประธานสภาฯ, ท่านรองนายกฯ, ท่านเลขานุการนายกฯ , ท่าน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม,  ท่านหัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 

     การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุม  พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ  ๔๗ ก าหนดว่า “ในการ
พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ี  ๑  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา     ในหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติหรือไม่ หากมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นจะอภิปรายใน
เรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

นายปรัศว์   กุลดิลก    ตามท่ีเลขานุการสภา ฯได้ชี้แจงข้อกฎหมายให้ทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ   จะอภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

หรือไม่ ถ้ามีขอเชิญครับ 
 

/นายสมเกียรต…ิ 
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นายสมเกียรติ  สรงกระสินธุ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ , ท่านนายกองค์การบริหาร 
ส.อบต.หมู่ที่ 3 ส่วนต าบล , ท่านรองประธานสภาฯ, ท่านรองนายกฯ, ท่านเลขานุการนายกฯ , ท่าน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม,  ท่านหัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 

ผมขอถามว่า แผนงานการเกษตร ตั้งไว้ 100,000 บาท นั้น              เมื่อ
งบประมาณท่ีผ่านมาได้น าไปด าเนินการอะไรบ้าง  ถ้าไม่ได้ด าเนินการอะไร    ผมอยาก
ให้เอาไปตั้งไว้ในงบประมาณเก่ียวกับน้ าประปาจะดีกว่าครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายสนิท   ชมเทศ    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ, ท่านนายกองค์การบริหาร 
เลขานุการสภาฯ ส่วนต าบล , ท่านรองประธานสภาฯ, ท่านรองนายกฯ, ท่านเลขานุการนายกฯ , ท่าน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม,  ท่านหัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 

     ผมขออนุญาตท่านประธาน ขออนุญาตตอบในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณว่า 
งบประมาณในส่วนของงานกิจการประปา  เราได้ตั้งไว้เพียงพอแล้ว  ส่วนในเรื่องของแผนงาน
เพ่ือการเกษตรนั้น  เราสามรถน าไปด าเนินการปลูกต้นไม้ หรือปรับปรุงภูมิทัศน์หรือจะฉีด
ยาก าจัดวัชพืชก็ได้  ขอบคุณครับ 

นายปรัศว์   กุลดิลก    มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ครับ    
ประธานสภาฯ    - ไม่มีท่านใดจะซักถามและอภิปราย  
   - ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย   ผมขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะรับหลักการ

แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562  พิจารณาในวาระท่ี  
๑ หรือไม่  สมาชิกท่านใดเห็นควรรับหลักการ  โปรดยกมือครับ 
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มติที่ประชุม  สมาชิกเข้าร่วมประชุม  11  คน  ประธานสภาฯงดออกเสียง  สมาชิก

เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562  
จ านวน  10  คน   ไม่เห็นชอบ  -  คน 

นายปรัศว์   กุลดิลก   ล าดับต่อไปจะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒562  เพ่ือพิจารณาในวาระท่ี ๒  

ขอให้เลขานุการสภาฯแจ้งระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

นายสนิท   ชมเทศ    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ, ท่านนายกองค์การบริหาร 
เลขานุการสภาฯ ส่วนต าบล , ท่านรองประธานสภาฯ, ท่านรองนายกฯ, ท่านเลขานุการนายกฯ , ท่าน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม,  ท่านหัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๔๕ วรรคสามข้อ ๔๙ ข้อ ๕๐ ข้อ ๕๙  ข้อ ๖๐  ข้อ ๖๑  ข้อ
๑๐๓ ข้อ ๑๐๕ และข้อ ๑๐๖  ก าหนดว่า 

ข้อ ๑๐๓  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือคณะกรรมการสามัญ 
ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

/ข้อ ๑๐๕  ภายใต้… 
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ข้อ ๑๐๕  ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้   
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

ข้อ ๑๐๖ กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ (๔) เลือกคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นข้ึนใหม่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง  

ข้อ ๕๙  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการ
ขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็น
หนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนด
ตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง 

ข้อ ๖๐   ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ  

ข้อ ๖๑  ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่       ให้

ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
ข้อ ๔๕ วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ

รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาในวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค า
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แปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

ข้อ  ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยภายในระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็น
ควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปร
ญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

ข้อ  ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตตินั้นเป็นประการใดการสงวนความเห็น
ของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้สภาท้องถิ่นส่งรายงาน
นั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 
ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

/นายปรัศว์… 
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นายปรัศว์   กุลดิลก  ผมขอหารือที่ประชุม จะใช้คณะกรรมแปรญัตติชุดเดิมเมื่อการประชุม  
ประธานสภาฯ สมัยสามัญท่ี ๓ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕60 ซึ่งคณะกรรมการแปร

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1  ประกอบด้วย ๑. 
นายล้วน   ม่วงอยู่  ส.อบต.หมู่ที่ ๒  

๒. นายยอด    พันธ์ปา  ส.อบต.หมู่ที่ ๔  
๓. นายอยุธยา   ลาวัณย์วิสุทธิ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๕  

หรือแต่งตั้งใหม่ครับ 

นางโสนน้อย  สังรักษา   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ,ท่านนายกองค์การ 
ส.อบต.หมู่ที่ 7 บริหารส่วนต าบล, ท่านรองประธานสภาฯ,ท่านรองนายกฯ,ท่านเลขานุการนายกฯ, ท่าน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม , ท่านหัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ  ดิฉันขอเสนอให้ใช้คณะกรรมการชุดเดิมคะ 

นายปรัศว์   กุลดิลก   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอื่นหรือไม่ครับ   
ประธานสภาฯ   -ไม่มี-  

ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ  ล าดับต่อไปผมขอมติจากท่ีประชุมด้วยครับ      
ว่าจะใช้คณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิมหรือ แต่งตั้งใหม่  ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นควร
ใช้คณะกรรมการชุดเดิม  ผมขอให้ท่านสมาชิกยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม  สมาชิกเข้าร่วมประชุม 11 คน ประธานสภาฯ  งดออกเสียง สมาชิก
เห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิม จ านวน  10  คน       ไม่เห็นชอบ  
-  คน 

นายปรัศว์   กุลดิลก   ล าดับต่อไป  ผมขอให้สมาชิกท่ีจะเสนอค าแปรญัตติให้เสนอได้ที่ประธาน 
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ประธานสภาฯ กรรมการแปรญัตติได้ตั้งแต่วันที่  ๑5- ๑6  สิงหาคม  ๒๕61 ตั้งแต่เวลา 06.0๐ 

- 18.00 น. และขอให้คณะกรรมการแปรญัตติแจ้งการคัดเลือกประธานและ
ด าเนินการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕
62  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑7  สิงหาคม  ๒๕๖1  และแจ้ง ก าหนดวันประชุม
สภาฯครั้งต่อไปในวันที่ 21 สิงหาคม ๒๕๖1 เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมสภาฯ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

               ตามระเบียบแล้วผูม้าประชุมถือว่ารับทราบแล้วให้แจ้งเป็นหนงัสอืส าหรบั
ผู้ที่ไม่มาประชุมจะแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบอีกครั้ง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
นายปรัศว์   กุลดิลก   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมแห่งนี้ทราบอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ              ถ้ามีขอเชิญครับ  
นายอนุชา  กุลดิลก   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ,ท่านรองนายก 
นายก อบต.ฯ องค์การบริหารส่วนต าบล , ท่านรองประธานสภาฯ, ท่านเลขานุการนายกฯ,ท่าน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  ท่านหัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 

ผมขอแจ้งเรื่องการจัดกิจกรรมวันแม่  วันที่ 15 สิงหาคม  2561  ในปีนี้ทาง
ชมรมผู้สูงอายุได้คัดเลือกแม่ดีเด่นคือคุณแม่ส ารวย  ภาคภูมิ  แม่ก านันสุเทพ  ภาคภูมิ 

/เป็นแม่ดีเด่น… 
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เป็นแม่ดีเด่นประจ าปีงบประมาณ 2561  ในงานได้รับเกียรติจากท่านนายอ าเภอ
ก าแพงแสน  ท่านเชาวเนตร  ยิ้มประเสริฐ  เป็นประธานในพิธี  โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้  
ช่วงเช้าตรวจสุขภาพ  ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น  มอบโล่/มอบใบประกาศการแสดงของ
ผู้สูงอายุ  การเต้นบาโสลบต่อด้วยการเลี้ยงพระเพล  และรับประทานอาหารร่วมกัน  และใน
งานท่านนายกก านันสมคิด  เปี่ยมคล้า  ได้น าไข่ไก่มาแจกให้กับผู้สูงอายุและ     ผู้มาร่วม
งานทุกคน   ผมจึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน 

นายสมเกียรติ  สรงกระสินธุ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ , ท่านนายกองค์การบริหาร 
ส.อบต.หมู่ที่ 3 ส่วนต าบล , ท่านรองประธานสภาฯ, ท่านรองนายกฯ, ท่านเลขานุการนายกฯ , ท่าน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม,  ท่านหัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 

ผมขอสอบถามเรื่องการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ให้เร่งด าเนินการด้วยเพราะ
รถคนเก่า เสียบ่อยเหลือเกิน และเรื่องเสียงไร้สาย ช่วงนี้เงียบไปหน่อย  ขอให้
ประชาสัมพันธ์บ้าง  ขอบคุณครับ 

นายอยุธยา  ลาวัณย์วิสุทธิ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ , ท่านนายกองค์การบริหาร 
ส.อบต.หมู่ที่ 5 ส่วนต าบล , ท่านรองประธานสภาฯ, ท่านรองนายกฯ, ท่านเลขานุการนายกฯ , ท่าน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม,  ท่านหัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 

ถ้าจัดซื้อแล้วช้าขนาดนี้  เราสามารถยกเลิกการจัดซื้อได้หรือไม่ครับ 
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นางกานดา  ทองลาว   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ, ท่านนายกองค์การบริหาร 
อบต.หมู่ที่ 6 ส่วนต าบล , ท่านรองประธานสภาฯ, ท่านรองนายกฯ, ท่านเลขานุการนายกฯ, ท่าน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม,  ท่านหัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 

ขอสอบถามเรื่องการแก้ไขเรื่องน้ าประปา  หมู่ที่ 6 ที่ซัมเมอร์ส        ไม่
ท างาน  ช่วยเร่งให้ช่างมาด าเนินการแก้ไขด้วย 

นางสายทอง  ทองบ่อมะกรูด  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ, ท่านนายกองค์การบริหาร
อบต.หมู่ที่ 5   ส่วนต าบล, ท่านรองนายกฯ,ท่านเลขานุการนายกฯ,ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  ท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ 
ขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่าน ร่วมกันต้อนรับนายอ าเภอก าแพงแสน  ที่มา

เปิดงานผักปลอดสารพิษ  ที่บริเวณด้านหลังที่ท าการ อบต.ทุ่งกระพังโหม และมีน้ า
มะเขือเทศมาจ าหน่ายด้วยนะคะ  ขอบคุณคะ 

นายสนิท   ชมเทศ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ, ท่านนายกองค์การบริหาร
เลขานุการสภาฯ   ส่วนต าบล , ท่านรองประธานสภาฯ,ท่านรองนายกฯ,ท่านเลขานุการนายกฯ, 

ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม, ท่านหัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ   
 

/ผมขอชี้แจง… 
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ผมขอชี้แจงตามท่ีท่านสมาชิกสอบถามดังนี้นะครับ 
1. เรื่องการจัดซื้อรถขยะ  ขณะนี้เราให้ทางกองคลังประสานกับ

กรมบัญชีกลางอยู่ตลอดอยู่แล้วครับ 
2. เสียงไร้สาย ช่วงนี้ก าลังด าเนินการซ่อม/ปรับปรุงอยู่  เหลืออยู่      2 

จุด นะครับที่ยังไม่แล้วเสร็จ 
3. ตามท่ีสมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 สอบถามนั้น  เราไม่สามารถยกเลิกได้ ครับ  

เพราะเรื่องอยู่ที่กรมบัญชีกลางแล้ว 
4. ตามท่ีสมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 สอบถามนั้น ทางผู้รับจ้างจะเข้ามา

ด าเนินการในสัปดาห์หน้านะครับ 

นายปรัศว์   กุลดิลก   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมแห่งนี้ทราบอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ              ถ้ามีขอเชิญครับ  
                -ไม่มี - 

- ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณสมาชิก อบต. ท่านผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาในครั้งนี้  ผมขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุม     เวลา  11.00   น.  

                         (ลงชื่อ)        สนิท   ชมเทศ   ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
    (นายสนิท   ชมเทศ)  

                         เลขานุการสภาฯ อบต.  
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(ลงชื่อ)          ปรัศว์  กุลดิลก    ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
     (นายปรัศว์  กุลดิลก)  

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม สมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  14  สิงหาคม   
พ.ศ. ๒๕61  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 

(ลงชื่อ)        สมพงษ์  ขวัญทอง   กรรมการ 
    (นายสมพงษ์  ขวัญทอง)  
    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกระพังโหม  หมู่ที่  ๑ 

 
 (ลงชื่อ)        กานดา  ทองลาว   กรรมการ 
    (นางกานดา  ทองลาว)  

                                             สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกระพังโหม  หมู่ที่  ๖ 
 

(ลงชื่อ)    สุพระลักษณ์  วงษ์จ าปา   กรรมการ 
         (นายสุพระลักษณ์  วงษ์จ าปา) 

                                             สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกระพังโหม  หมู่ที่  ๖  
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่  2  
วันอังคาร ที่  21   เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕61  เวลา  09.3๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
------------------------------------------- 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 
๑ 

ผู้มาประชุม 
นายปรัศว์  กุลดิลก 

 
ประธานสภาฯ 

 
ปรัศว์  กุลดิลก  

 

๒ นางสายทอง  ทองบ่อมะกรูด รองประธานสภาฯ สายทอง  ทองบ่อมะกรูด  
๓ นายสนิท    ชมเทศ เลขานุการสภาฯ สนิท   ชมเทศ  
๔ นายสมพงษ์  ขวัญทอง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๑  สมพงษ์  ขวัญทอง   
๕ นางสายยัน  มะโนเสริฐ  สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่  ๑  สายยัน  มะโนเสริฐ  
๖ นายวิชิต  สรงกระสินธุ์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๒ วิชิต  สรงกระสินธุ์  
๗ นายล้วน  ม่วงอยู่ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๒ ขาดการประชุม   
๘ นายสมเกียรติ สรงกระสินธุ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๓ สมเกียรติ สรงกระสินธุ์   
๙ นายยอด   พันธ์ปา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๔ ยอด   พันธ์ปา  

๑๐ นายอยุธยา ลาวัณย์วิสุทธิ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๕ อยุธยา ลาวัณย์วิสุทธิ์  
๑๑ นางกานดา ทองลาว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๖ กานดา ทองลาว   
๑๒ นายสุพระลักษณ์  วงษ์จ าปา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๖ สุพระลักษณ์  วงษ์จ าปา  
๑3 นางโสนน้อย  สังรักษา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๗ โสนน้อย  สังรักษา  

 ผู้ลาประชุม 
- 

   

 
1 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายอนุชา   กุลดิลก 

 
นายก อบตฯ. 

 
อนุชา   กุลดิลก 

 

2 นางสาวจีราพร  รัตนบุญ รองปลัด อบต. จีราพร  รัตนบุญ  
3 นายณัฐพล   ทองอ าภา ผอ.กองช่าง ณัฐพล   ทองอ าภา  
4 นางสาวชนัญชิตา   เสาวโร หน.ส านักงานปลัดฯ ชนัญชิตา   เสวโร  
5 นางพัชรา   มีแต้ม ผอ.กองคลัง พัชรา  มีแต้ม  
6 ว่าที่ร้อยตรีสัญชัย หลีอาภรณ์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สัญชัย   หลีอาภรณ์  

เริ่มประชุมเวลา      09.30    น.  
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสนิท   ชมเทศ  เลขานุการสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม ได้เรียนเชิญ นายปรัศว์  กุลดิลก  ประธานสภาฯ   
จุดเทียนธูปบูชาพระพุทธ   กล่าวเปิดประชุม   และด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังนี้ 

นายปรัศว์ กุลดิลก  เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลฯ , ท่านรองประธานสภาฯ, 
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ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม , ท่านหัวหน้ากอง ,     

ท่านหัวหน้าส่วนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันนี้เป็นวันประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖1  
ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

/ระเบียบวาระ... 
 - 2 - 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา  

๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
      ประจ าปี ๒๕62 ในวาระที่ ๒ (แปรญัตติ) 
๓.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  ในวาระที่ ๓  
๓.๓ เรื่อง ขอโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง  
      งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 
3.4 เรื่อง ขออนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 
      งบประมาณ 2561  ครั้งท่ี 3 
๓.5 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
      งบประมาณ ๒๕61 
3.6 เรื่อง คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อ 
      1.คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลทุ่งกระพังโหม 
         จ านวน 2 คน 

          2.คณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาต าบล  จ านวน 3 คน  
          3.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบล   
                 จ านวน 3 คน  

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องอื่น ๆ(ถ้ามี)  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
    -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
นายปรัศว์  กุลดิลก   รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  3 ครั้งที่ ๑/๒๕61  เมื่อวันที่  14  
ประธานสภาฯ   สิงหาคม ๒๕61  ไม่มีเนื่องจากเลขานุการสภาฯจัดท ารายงานการประชุมไม่แล้ว  
    เสร็จขอเลื่อนไปรับรองในการประชุมครั้งต่อไป  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓     เรื่องท่ีต้องพิจารณา  
นายปรัศว์   กุลดิลก    ๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ   ประจ าปี  ๒๕62 ในวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ  ตามบันทึกข้อความ ที่ นฐ ๗๔๑๐๑ /  007   

ลงวันที่  18  สิงหาคม ๒๕61 คณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  ให้ประธานสภาแล้ว ปรากฏว่าในระยะเวลาที่
ก าหนดไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม เสนอค าแปรญัตติ ขอเชิญ
ท่านประธานกรรมการแปรญัตติได้แถลงค าแปรญัตติต่อสภา ฯต่อไปครับ 

นายอยุธยา  ลาวัณย์วิสุทธ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ,ท่านนายกองค์การ 
ส.อบต.หมู่ที่ 5   บริหารส่วนต าบล ,ท่านรองประธานสภาฯ,  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 



29 
ต าบลทุ่งกระพังโหม  ท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
 ตามท่ีได้รับมอบหมายในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
เมื่อวันที่ ๑4  สิงหาคม  ๒๕61  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 งบประมาณท้ังสิ้น 30,000,000 บาท  ในวาระท่ี ๑ 
ขั้นรับหลักการ ซึ่งสภา ฯ ได้รับหลักการของร่างข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าว ฯ  แล้ว 
และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ส่งร่างดังกล่าวให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 

/และให้สมาชิก… 
 - 3 - 

 และให้สมาชิกท่านใดจะเสนอค าแปรญัตติให้เสนอได้ที่ประธานกรรมการแปรญัตติได้
ตั้งแต่วันที่  15  สิงหาคม  ๒๕61  ตั้งแต่เวลา  06.00 น. ถึงวันที่  ๑6  สิงหาคม  ๒๕61  
เวลา ๑8.00  น. (ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง) และคณะกรรมการแปรญัตติได้
ประชุมกันเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม  2561  เวลา 09.30 น. เพ่ือคัดเลือกประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ เสร็จเรียบร้อยแล้วคือ  

1.นายอยุธยา  ลาวัณย์วิสุทธิ์ ส.อบต.หมู่ที่ 5 เป็นประธานกรรมการ 
2.นายยอด  พันธ์ปา     ส.อบต.หมู่ที่ 4 เป็นกรรมการ  
3.นายล้วน  ม่วงอยู่     ส.อบต.หมู่ที่ 2 เป็นกรรมการ  
คณะกรรมการแปรญัตติได้ท าการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณเม่ือวันที่ 

๑8  สิงหาคม  ๒๕61  เวลา ๑3.๐๐  น. และได้ส่งคืนร่างข้อบัญญัติ ฯ  ให้ประธานสภา
เพ่ือเสนอที่ประชุมได้รับทราบในวาระท่ี  ๒ และ ที่ ๓  ต่อไป ตามข้อบังคับการประชุมสภา 
ข้อ ที่ ๔๙ และ  ข้อ ๕๐ คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาโดยละเอียดรอบคอบแล้ว 
ได้ผลการพิจารณา  ดังนี้ 

๑. การเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๒๒ ข้อ  ๒๓  และข้อ  ๒๕ 

ข้อ ๘ การจัดท างบประมาณนั้น ได้มีการเสนอให้หน่วยงานต่างๆเสนอ 
โดยได้เสนอท้ัง ๔ ส่วน คือส านักงานปลัด  กองคลัง กองช่าง และกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ข้อ ๙ การจัดท างบประมาณรายจ่ายนั้น เป็นการจัดท าโดยมีการประมาณ
การรายรับและประมาณการรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖2  อย่างถูกต้อง 

ข้อ ๑๔ การจัดท างบประมาณนั้นได้จัดท าเป็น รายจ่ายตามแผนงาน  สอง
ลักษณะ คือ  

(๑) รายจ่ายประจ า ประกอบด้วย หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  
หมวดค่าจ้างชั่วคราวหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  หมวดค่าสาธารณูปโภค 
หมวดเงินอุดหนุน  หมวดรายจ่ายอื่น 

(๒) รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประกอบด้วย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

ข้อ ๑๕ การจัดท างบประมาณนั้น ได้จัดท าค าชี้แจงในรายละเอียด
ประกอบค าชี้แจงอย่างละเอียด โดยชี้แจงการประมาณการรายจ่ายไว้  ๒  ลักษณะ 
แยกเป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได้และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ข้อ ๑๖ การตั้งงบประมาณรายจ่ายนั้น เป็นการประมาณค่าใช้จ่ายตาม
บทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล  มาตรา ๖๗ และ มาตรา ๖๘ 
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ข้อ ๒๒  การจัดท างบประมาณนั้น แต่ละส่วนราชการได้เสนอ ประมาณ

การรายจ่ายเสนอให้เจ้าหน้าที่งบประมาณพร้อมทั้งเสนอรายละเอียดประกอบการ
พิจารณาเพื่อให้ผู้บริหารประกอบการพิจารณาด้วย เช่น การใช้จ่ายจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

ข้อ ๒๓ การจัดท างบประมาณนั้น เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณา
ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้นแล้วจึงเสนอต่อผู้บริหาร
พิจารณา และผู้บริหารได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม๒๕61 

/ข้อ ๒๕  ส่วนการ... 
- 4 - 

ข้อ ๒๕   ส่วนการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายนั้น
เป็นอ านาจของสภาแห่งนี้ที่จะต้องพิจารณาให้ครบทั้ง ๓ วาระ และก็เป็นหน้าที่
ของสภาแห่งนี้ที่จะต้องส่งร่างข้อบัญญัตินี้ ให้นายอ าเภอก าแพงแสนเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติทั้งนี้ก็เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. จัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณท่ีเสนอโดยผู้บริหารนั้น ฯ เป็นการ
จัดท าตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่  มท ๐๘๐๘.๒/ว 3028 ลงวันที่  
6มิถุนายน  ๒๕61 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้แบ่งการจัดท า
งบประมาณดังนี ้

    ๑)  การจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    ๒)  แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย 
การตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้

กระท าตามที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  กฎกระทรวง  ข้อบังคับ ค าสั่ง  หรือหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทยก าหนด เช่น 

        2.1 การตั้งงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิต 

        2.2การตั้งงบประมาณเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 

        2.3 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิม
พระเกียรติ  และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

        2.4 การตั้งงบประมาณรายจ่ายตามนโยบายของรัฐบาล        
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย 

        2.5 การตั้งงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน/โครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

        2.6 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง 
        2.7 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรท้องถิ่น 
        2.8 การตั้งงบประมาณรายจ่ายที่เป็นภาระผูกผัน 
3.การก ากับดูแลการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
4.การรายงาน 
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  ๒๕62 องค์การบริหาร     

ส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐมประมาณการรายรับไว้
จ านวน 30,000,000 บาท และประมาณการรายจ่ายไว้รวม  30,000,๐๐๐ บาท     
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       
(ส่วนรายละเอียดของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562       
ผมจะไม่อ่านรายละเอียดให้ทราบนะครับ  ให้ท่านสมาชิกดูตามเอกสารที่แจกไปแล้วนั้น) 

เนื่องจากร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    
๒๕62  ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอขอค าแปรญัตติ       คณะกรรมการแปรญัตติ
จึงมีมติให้คงร่างเดิมทั้งฉบับ    ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  โดยไม่มีการแก้ไขครับ 

/นายปรัศว์… 

- 5 - 
นายปรัศว์ กุลดิลก   ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงผลการแปรญัตติจบไปแล้ว   
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  

   -ไม่มี-  
            ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม   ตอ่ไปผมขอมตทีิป่ระชุมในวาระที ่๒  

ขั้นแปรญัตติสมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบโปรดยกมือ 
มติที่ประชุม  สมาชิกเข้าร่วมประชุม  9  คน  ประธานสภาฯงดออกเสียง  สมาชิกให้

ความเห็นชอบ  จ านวน  8  คน   ไม่เห็นชอบ  -  คน 
(ส.อบต.วิชิต สรงกระสินธุ์ หมู่ที่ 2, ส.อบต.โสนน้อย  สังรักษา หมู่ท่ี 7  ไม่อยู่ในที่ประชุม) 
 

นายปรัศว์ กุลดิลก ๓.๒  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕62  ในวาระท่ี ๓  
    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

นายสนิท   ชมเทศ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ,ท่านนายกองค์การ
เลขานุการสภาฯ   บริหารส่วนต าบล,ท่านรองประธานสภาฯ, ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ทุ่งกระพังโหม  ท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

เลขานุการสภาฯท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
ข้อ  ๕๒ ข้อบัญญัติในวาระท่ี ๓ จะไม่มีการอภิปรายอีก  เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะมีมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

นายปรัศว์   กุลดิลก   ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องให้ทราบแล้วนั้น 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใด  จะขออภิปรายบ้างหรือไม่ครับ   

-ไม่มี- 
ล าดับต่อไปผมจะขอมติในวาระที่ ๓  ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติ  ผมขอ

สอบถามที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 หรือไม่ ถ้าเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  สมาชิกเข้าร่วมประชุม  9  คน  ประธานสภาฯงดออกเสียง  สมาชิกให้
ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562  จ านวน  
8  คน   ไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  -  คน 
(ส.อบต.วิชิต สรงกระสินธุ์ หมู่ที่ 2, ส.อบต.โสนน้อย  สังรักษา หมู่ท่ี 7 ไม่อยู่ในที่ประชุม) 
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นายปรัศว์   กุลดิลก  ๓.๓ เรื่อง ขอโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
ประธานสภาฯ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61  

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
นายสนิท   ชมเทศ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ,ท่านนายกองค์การ
เลขานุการสภาฯ   บริหารส่วนต าบล,ท่านรองประธานสภาฯ, ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ทุ่งกระพังโหม  ท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ 

/ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า… 
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ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

1.รายการที่ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.  
2561 

โอนเพิ่มตั้งเป็นรายการใหม่ 
วัสดุก่อสร้าง 

1. เนินสะดุดจ านวน 5 จุด   จ านวน 28 ,875  บาท  
- หมู่ที่ 6 จ านวน 4 จุด งบประมาณ 22,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 
เพ่ือจัดหาเนินสะดุด จุดละ 4 เมตร จ านวน  4  จุดๆ ละ 5,500  บาท 

      จุดที ่ 1 แยกบ้านนายสุพระลักษณ์ วงษ์จ าปา    
       จุดที ่ 2 แยกจากปูอมต ารวจเข้าบ้านนายสมพงศ์ โสภาวงษ์  
       จุดที ่ 3 แยกจากวัดหนองปลาไหลไปหมู่ที่ 6  
      จุดที ่4 บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปลาไหล   

- หมู่ที่ 3  จ านวน 1 จุด งบประมาณ 6,875 บาท รายละเอียดดังนี้ 
จ านวน  1  จุดๆละ จุดละ  5  เมตร  งบประมาณ  6,875  บาท 

       จุดที ่ 5 บริเวณหลังบ้านนายจ าลอง  บัวเรือง หมู่ที่  3  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  กองช่าง  

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
1.ป้ายซอยหมู่ที่ 1      จ านวน 60 ,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาปูายซอยพร้อมติดตั้งจ านวน 4 ปูายๆ ละ 15,000 บาท  

รายละเอียด ดังนี้ 
1.ป้ายซอยชุดใหญ่ทรงลายกนก   จ านวน   4  ชุด  

- กรอบปูายซอย เหล็กหล่อ 
- วัสดุปูาย แผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์ EG 
- พื้นสีน้ าเงิน อักษรสีขาว ขนาดปูาย 30X 100  เซนติเมตร 
- มีข้อความดังนี้ 
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            ปาูยที ่ 1      ปูายที่ 2        

  
 

             
 ปูายที่  3          ปูายที่ 4  

 
   

2.  เสาเหล็กอาบสังกะสีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 3 เมตร(ปักดิน)  
     จ านวน  4  ต้น 
      ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน กองช่าง  
       /ครุภัณฑ์อ่ืน  
 

     -7- 

ครุภัณฑ์อ่ืน 
1. กระจกมุมสะท้อน หมู่ที่ 6    จ านวน  6 ,000  บาท 

เพ่ือติดตั้งกระจกมุมสะท้อนขนาด 24 นิ้วพร้อมเสาเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 นิ้ว สูง 3 เมตร จ านวน 2 บานๆละ 3,000  บาท เพื่อติดตั้ง 

จุดที่ 1 แยกบ้าน  นายสุพระลักษณ์ วงษ์จ าปา    
จุดที่ 2 แยกจากปูอมต ารวจเข้าบ้าน  นายสมพงศ์ โสภาวงษ์  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน        

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  กองช่าง   

ครุภัณฑ์ ส านักงาน 
1. ตู้เหล็ก เก็บเอกสารชนิด 2  บาน      จ านวน  22,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ (เหล็ก) เก็บเอกสารชนิด 2 บาน (มอก.) จ านวน 4 หลัง
หลังละ 5,500 บาท  รายละเอียดมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงาน มกราคม 2561 
หน้า 80 ดังนี้ 

     - มีมือจับชนิดบิด  
     - มีแผ่นชั้นปรับ ระดับ 3 ชั้น  

 - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  กองคลัง    

2. โต๊ะผู้บริหาร     จ านวน  143 ,200  บาท 
     2.1 เพื่อจัดซื้อโต๊ะผู้บริหารผลิตจากไม้เนื้อแข็ง สีสัก   

1. ขนาด 1 ,600X 800X760 เซนติเมตร จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ   
19,600  บาท   

2. ขนาด 1 ,800X 900 X 760 เซนติเมตร จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 
22,600  บาท  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป   
ส านักงานปลัด   

เทพนคร ซอย  1 เทพนคร ซอย  3 
(ซอยประหยัดสิน) 

เทพนคร ซอย  4 เทพนคร ซอย  5 
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     2.2 เพ่ือจัดซื้อโต๊ะผู้บริหาร ผลิตจากไม้เนื้อแข็ง สีสัก ขนาด 1,600X 800X760  
เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ 19,600  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง   กองคลัง   
     2.3 เพ่ือจัดซื้อโต๊ะผู้บริหารผลิตจากไม้เนื้อแข็ง สีสัก  ขนาด1,600X800X760  
เซนติเมตร   จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ 19,600  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน กองช่าง   
     2.4 เพ่ือจัดซื้อโต๊ะผู้บริหาร ผลิตจากไม้เนื้อแข็ง สีสัก  ขนาด  1,600X800X760  
เซนติเมตร  จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ 19,600  บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
รวมยอดโอนทั้งหมด   260,075  บาท  
โอนลดจากรายการดังต่อไปนี้ 

1. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เงินเดือนพนักงาน  200,000 บาท  ขอ
โอน 175,200  บาท  งบคงเหลือหลังโอนลด 24,500  บาท 

         /งานบริหาร...   
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 2. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข็มแข็งชุมชน โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 50,000  บาทจ านวน 50,000 บาท งบคงเหลือหลังโอนลด  0  บาท 
     3. งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล บริเวณบ้านนางโสภา หงี่อ้น หมู่ที่ 3 งบประมาณ 
11,000 บาท  ขอโอนจ านวน 6,000 บาท งบคงเหลือหลังโอนลด 5,000  บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยเทพนคร 4 - 5 หมู่ที่ 1 งบประมาณ 
30,100 บาท  ขอโอน 28,875 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 1,225  บาท 
รวมยอดโอนลดทั้งหมด   260,075  บาท 
2.โครงการที่ขออนุมัติแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2560          

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2547  ข้อ 59 วรรค 2 “หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพันตามเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี
ต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท า
ให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง     ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี” 

         1. โครงการก่อสร้างก าแพงดิน หมู่ที่ 5 งบประมาณ จ านวน  836,000 บาท 
 (สภาฯอบต.ได้อนุมัติกันเงินเมื่อ การประชุมสภาฯสมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  ข้อ 59 วรรค 1) 
ข้อความเดิม       

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก าแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ขนาดความสูง 
2.00  เมตร ระยะทาง  150 เมตร บริเวณคลองสาธารณ ริมถนนทางเข้าบ้าน      
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นายดอกไม้ พิมพา รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ปูาย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  กองช่าง  

 

ข้อความท่ีขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก าแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ขนาดความสูง 

2.00  เมตร  ระยะทา ง 100 เมตร  บริเวณคลองสาธารณ ริมถนนทางเข้าบ้าน        
นายดอกไม้  พิมพา  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม พร้อม
ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ปูาย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  กองช่าง  

 

2. โครงการเปิดถนนใหม่  หมู่ที่ 6 งบประมาณ  จ านวน  403,000 บาท 
ข้อความเดิม งบประมาณ  430 ,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดิน บริเวณทางเข้าสุสานฮ่วงกักถึงหลังวัด
หนองปลาไหล  เชื่อมต่อโรงเรียนวัดหนองปลาไหล  ขนาดผิจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 759 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,036 ตารางเมตร  

/รายละเอียด… 
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รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม พร้อมติดตั้ง        
ปูายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ปูาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  255 ,080  บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 174,920 บาท ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  กองช่าง  

ข้อความท่ีขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง   งบประมาณ  จ านวน 403,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเปิดถนนใหม่  บริเวณทางเข้าสุสานฮ่วงกักถึงหลังวัด

หนองปลาไหล  เชื่อมต่อโรงเรียนวัดหนองปลาไหล  ชั้นลูกรังขนาดผิจราจร กว้าง  
4.00  เมตร ยาว 410 เมตร หนา 0.15 เมตร  ชั้นหินคลุกขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00  
เมตร ยาว 410 เมตร หนา 0.10 เมตร  หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,640 ตาราง
เมตร  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ปูาย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  255,080  บาทตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 147,920  บาท ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   กองช่าง  

นายปรัศว์   กุลดิลก   ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งระเบียบกฎหมาย  และรายละเอียดที่เก่ียวข้อง 
ประธานสภาฯ ให้ทราบแล้วนั้นขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านสอบถามรายละเอียดครับ  

- ไม่มี – 
ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ขอมติสมาชิกสภาแห่งนี้ว่าท่านใดอนุมัติให้ โอน
งบประมาณและแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561  
ถ้าอนุมัติโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  สมาชิกเข้าร่วมประชุม  11  คน  ประธานสภาฯงดออกเสียง  สมาชิก
อนุมัติให้โอนงบประมาณและแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2561    จ านวน  10  คน   ไม่อนุมัติ   -  คน 



36 
 

นายปรัศว์   กุลดิลก  3.4 เรื่อง ขออนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3  
ประธานสภาฯ   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

นายสนิท   ชมเทศ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ,ท่านนายกองค์การ
เลขานุการสภาฯ   บริหารส่วนต าบล,ท่านรองประธานสภาฯ, ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ทุ่งกระพังโหม  ท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7272  ลง

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่องแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  มีเงินสะสมอยู่ท้ังสิ้น ๑5,028,981.35 บาท  หักเงินส ารอง
จ่ายตามข้อผูกพัน/เงินส ารองค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร/เงินเดือนครู/ค่าตอบแทน/     
ส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน  คงเหลือท่ีจะน าเงินสะสมไปใช้ได้จ านวน  9,202,951.22 บาท   
ขออนุมัติใช้ครั้งที่ 1 ไปแล้วจ านวน  4 ,036,200 บาท  คงเหลือเงินสะสมจ านวน  
5,166,751.22 บาท  ขออนุมัติใช้ครั้งที่ 2 อีกจ านวน 480,000 บาท คงเหลือเงิน 

    /สะสมอยู่จ านวน … 
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สะสมอยู่จ านวน 4 ,686,751.22 บาท  ขออนุมัติใช้ครั้งนี้อีก 170 ,400 บาท  
คงเหลือเงินสะสมอยู่จ านวน 4,516,351.22 บาท  

การจ่ายเงินสะสมนี้ จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙  และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว 7๒7๒  ลงวันที่  26 ธันวาคม  
๒๕60 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28  พฤศจิกายน 2560   
ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชาชน
ตามอ านาจหน้าที่และสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ถือเป็นแนวทางปฏิบัติในปีงบประมาณ 2561  ดังนี้ 

1. ในการใช้จ่ายเงินสะสม ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงตระหนัก     
อยู่เสมอว่า เจตนารมณ์ของการก าหนดให้มีเงินสะสมนั้น  ก็เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีฐานะการเงินการคลังที่ม่ันคง  พร้อมที่จะรับภาระในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดข้ึน    
กับประชาชนในอนาคตที่ไม่อาจคาดการณ์ได้หรือน าไปใช้เพื่อการจัดการบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ  ดังนั้นจึงควรพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม
อย่างระมัดระวัง  เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน      
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547     
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
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    2.1 ตรวจสอบยอดเงินสะสมท่ีน าไปใช้ได้  ณ  ปัจจุบัน  โดยหักเงินสะสม

ส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท        
แล้วน าไปหักรายการเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว  แต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรือยังไม่ได้
เบิกจ่าย  เพ่ือพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สามารถน าไปใช้ได้ 

    2.2 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ า
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลัง
และเสถียรภาพในระยะยาว  ดังนั้น  ก่อนจะน าเงินสะสมตามจ านวน ในข้อ 2.1 ไปใช้  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้ 

     (1) ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  โดยค านวณจากฐานเงินเดือน  
ค่าจ้างบุคลากรท้องถิ่น  ประมาณหกเดือน 

     (2) ส ารองรายจ่ายประจ าที่จะต้องจ่ายให้แก่ประชาชน  เช่น เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการและผู้ปุวยเอดส์ ในกรณีงบประมาณไม่เพียงพอหรือ
ได้รับการจัดสรรล่าช้าประมาณสามเดือน 

 
/(3) ส ารองจ่าย... 
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     (3) ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย โดยส ารองไว้ร้อยละสิบ ของยอดเงินสะสม
คงเหลือหลังจากหักรายการตามข้อ 2.2 และข้อ (1)(2)   

3.  ก าหนดแนวทางด าเนินการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงิน
สะสมไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลดังนี้ 

     3.1 โครงการที่จะน าเงินสะสมไปใช้จะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์และ
สนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง   ไม่เป็นการใช้จ่ายในกิจกรรม
ที่ไม่เกิดประโยชน์หรือฟุุมเฟือยเกินความจ าเป็น 

     3.2 โครงการหรือกิจการที่จะด าเนินการต้องอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้  หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน   

     3.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยให้ความส าคัญกับ
โครงการดังนี้ 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้างถนน  ก่อสร้าง
ระบบระบายน้ า ก่อสร้างสวนสาธารณะ  ก่อสร้างสนามกีฬา 

2. ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคและน้ า    เพ่ือ
การเกษตรเช่น สร้าง/ซ่อมระบบประปา  ถังน้ ากลางประจ าหมู่บ้าน  ท าฝายน้ าล้น ขุด
เจาะบ่อบาดาล  ธนาคารน้ าใต้ดิน ขุดลอกห้วยหนองคลองบึง 

3. การพัฒนาตลาดท้องถิ่น เช่นการจัดให้มีหรือปรับปรุงตลาด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. การจัดการขยะมูลฝอย  การรักษาความสะอาดในท้องถิ่น 
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5. การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต  เช่นการจัดสิ่งอ านวยความ

สะดวกขั้นพ้ืนฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  สนับสนุนให้ผู้สูงอายุ
ได้รับบริการข้ันพื้นฐานด้านสังคม  สาธารณสุข  และคุณภาพชีวิต  การส่งเสริมการฝึก
อาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส  เด็กก าพร้า  ผู้สูงอายุหรือผู้พิการ 

6. ด้านการศึกษา เช่น การปรับปรุงอาคารสถานศึกษา  สนามเด็กเล่น  
สร้างปัญญาการเรียนรู้ของเด็ก 

7. ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น โครงการศูนย์การเรียนรู้เพ่ือชุมชน  เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ  
ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารร้านค้าชุมชน   ตลาดชุมชน 

8. ด้านสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เช่น ก่อสร้างห้องสุขา  ก่อสร้างถนนไปแหล่งท่องเที่ยว 

9. การจัดให้มีการบ ารุงสนามกีฬาหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
10. ด้านโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐานทาง

เศรษฐกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ เช่น 
ถนน  สะพาน อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูา 

อนึ่ง การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การกีฬา 
หรือการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือการศึกษาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความส าคัญกับการใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบ
ตามนโยบายของรัฐบาลด้วย 

/4.การรายงาน… 
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4. การรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสม  เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน

สะสมแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมให้จังหวัดทราบ  
และให้จังหวัดรายงานผลทางระบบ e-Plan  

 

โครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายจากเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ครั้งที่  3 จ านวน 170,400  บาท  ดังนี้  

      1. โครงการวางท่อเมนประปา  หมู่ที่  3    จ านวน  42 ,400  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปา ขนาด 3 นิ้ว หนา 13.5 จ านวน 38 ท่อน 

ระยะทางยาว 152 เมตร บริเวณทางเข้าหอถังประปาบ้านนางสร้อย ศรีนวล 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา กองช่าง  

 

2. โครงการจ้างเหมาก าจัดวัชพืช  หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6  
จ านวน   78,000  บาท 
     1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก าจัดวัชพืช  บริเวณหมู่ท่ี 2  ขนาดปากคลอง
กว้างเฉลี่ย 5 เมตร  ยาว 500  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร 
     2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก าจัดวัชพืช บริเวณหมู่ท่ี 3  ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย  
15  เมตร  ยาว  950  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  14,250  ตารางเมตร   
     3. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก าจัดวัชพืช บริเวณหมู่ท่ี 5  ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย  
6 เมตร ยาว  500  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  3,000  ตารางเมตร   
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    4. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก าจัดวัชพืช บริเวณหมู่ท่ี 6  ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย  
5 เมตร ยาว  450  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  2,250  ตารางเมตร 

โดยใช้รถแบคโฮ เก็บข้ึนมาทิ้งบนคันคลองหรือจนกว่าจะแล้วเสร็จตาม
ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งน้ า
และปุาไม้  กองช่าง 

นายปรัศว์   กุลดิลก   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ   - ไม่มี – ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ขอมติสมาชิกสภาแห่งนี้ว่าท่านใด 

อนุมัติให้ จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3 งบประมาณ 
170,400 บาท  ถ้าอนุมัติโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  สมาชิกเข้าร่วมประชุม  11  คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง  
สมาชิกอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   จ านวน  10  คน   ไม่อนุมัติ   -  คน 

 

นายปรัศว์   กุลดิลก  ๓.5 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซ่ึงยังมิได้
ประธานสภาฯ   ก่อหนี้ผูกพัน   แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงิน   

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
นายสนิท   ชมเทศ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ,ท่านนายกองค์การ
เลขานุการสภาฯ   บริหารส่วนต าบล,ท่านรองประธานสภาฯ, ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ทุ่งกระพังโหม  ท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๙  
/ในกรณี… 
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“ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกผันแต่
มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน 
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ” 

 1. โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บริเวณ ซอย 3       ทุ่ง
หนองปลาไหล ถึงแยกสมาคม (เส้นบ้านนายอ าพร โทงแก้ว) หมู่ที่ 5งบประมาณ  
705,600  บาท 

2. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต เส้นแยก อู่ซิ้มเชื่อมต่อ
ต าบลวังน้ าเขียว (สายบ้านนายสวัสดิ์ เดชปูอง) หมู่ที่ 7  งบประมาณ  1,077,000 บาท 

นายปรัศว์   กุลดิลก   ตามท่ีเลขานุการสภา ฯได้แจ้งระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องให้ทราบแล้วนั้น
ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านสอบถามรายละเอียดได้ครับ  
              - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   - ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม – 
นายปรัศว์   กุลดิลก    ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม  ผมขอมติสมาชิกสภาแห่งนี้ว่าท่านใด
ประธานสภา ฯ   อนุมัติให้ กันเงินงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งยังมิได้ก่อ  

หนี้ผูกพัน งบประมาณประจ าปี ๒๕61  ถ้าอนุมัติโปรดยกมือ 
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มติที่ประชุม  สมาชิกเข้าร่วมประชุม  11  คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง     

สมาชิกอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ จ านวน  10  คน  ไม่อนุมัติ   -  คน 
 

นายปรัศว์   กุลดิลก  3.6 การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ประธานสภาฯ        1. คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลทุ่งกระพังโหม จ านวน 2 คน 

กรรมการชุดเก่าจะหมดวาระในวันที่ 30 กันยายน 2561  เราจะท าการคัดเลือก
สมาชิกสภาฯ จ านวน 2 คน แทนต าแหน่งที่ว่างคณะกรรมการมีวาระการด ารง
ต าแหน่ง 4 ปี   คณะกรรมการชุดเดิม  คือ 
 1.นายอยุธยา   ลาวัณย์วิสุทธ์ ส.อบต.หมู่ที่ 5  
 2.นางกานดา   ทองลาว  ส.อบต.หมู่ที่ 6  
ขอเชิญสมาชิกสภาฯเสนอได้ครับ 

นางสายัน  มะโนเสริฐ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ,ท่านนายกองค์การ 
ส.อบต. หมู่ที่ 1 บริหารส่วนต าบล,ท่านรองประธานสภาฯ, ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง

กระพังโหม  ท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ 
 ดิฉันขอเสนอใช้คณะกรรมการชุดเดิมคะ  

นายปรัศว์   กุลดิลก   มีสมาชิกสภาฯจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ - ไม่มี –  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ขอมติสมาชิกสภาแห่งนี้ว่าท่านใด

เห็นชอบให้ใช้คณะกรรมการกองทุนสุขภาพชุดเดิมขอให้ยกมือด้วยครับ  

มติที่ประชุม  สมาชิกเข้าร่วมประชุม  11  คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง  
สมาชิกเห็นชอบให้ใช้คณะกรรมการชุดเดิม จ านวน 10 คน ไม่เห็นชอบ  -  คน 

นายปรัศว์  กุลดิลก       2. คณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาต าบล  จ านวน 3 คน  กรรมการชุดเก่า  
ประธานสภาฯ จะหมดวาระในวันที่ 30 กันยายน 2561  เราจะท าการคัดเลือกสมาชิกสภา ฯ  

/จ านวน 3 คน… 
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จ านวน 3 คน แทนต าแหน่งที่ว่าง  คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี 
คณะกรรมชุดเดิมประกอบด้วย 
  1.นายอยุธยา   ลาวัณย์วิสุทธ์ ส.อบต.หมู่ที่ 5  

2.นางกานดา   ทองลาว  ส.อบต.หมู่ที่ 6  
3.นายสุพระลักษณ์   วงษ์จ าปา ส.อบต.หมู่ที่ 6  

ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอได้ครับ 

นางโสนน้อย  สังรักษา   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ,ท่านนายกองค์การ   
ส.อบต.หมู่ที่ 7 บริหารส่วนต าบล,ท่านรองประธานสภาฯ, ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

ทุ่งกระพังโหม  ท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ 
 ดิฉันขอเสนอใช้คณะกรรมการชุดเดิมคะ 

นายปรัศว์   กุลดิลก   มีสมาชิกสภาฯจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ  
ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภา ฯเสนอเป็นอย่างอ่ืน  –  
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นายปรัศว์   กุลดิลก   ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอ  ล าดับต่อไปผมขอมติสมาชิกสภาแห่งนี้  
ประธานสภา ฯ   ว่าท่านใดเห็นชอบให้ใช้คณะกรรมการแผนพัฒนาต าบลชุดเดิมขอให้ยกมือด้วยครับ  

มติที่ประชุม  สมาชิกเข้าร่วมประชุม  11  คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง  
สมาชิกเห็นชอบให้ใช้คณะกรรมการชุดเดิม จ านวน 10 คน ไม่เห็นชอบ  -  คน 

 

นายปรัศว์  กุลดิลก       3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบล  จ านวน  3  คน  
ประธานสภาฯ   กรรมการชุดเก่าจะหมดวาระในวันที่ 30 กันยายน 2561  เราจะท าการคัดเลือก 

สมาชิกสภาฯ จ านวน 3 คน แทนต าแหน่งที่ว่าง  คณะกรรมการมีวาระการด ารง
ต าแหน่ง 2 ปี  คณะกรรมชุดเดิมประกอบด้วย 
  1. นางสายัน   มะโนเสริฐ  ส.อบต.หมู่ที่ 1  

2. นายวิชิต   สรงกระสินธุ์ ส.อบต.หมู่ที่ 2  
3. นางสายทอง   ทองบ่อมะกรูด ส.อบต.หมู่ที่ 5  

ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอได้ครับ 

นายอยุธยา   ลาวัณย์วิสุทธ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ,ท่านนายกองค์การ 
ส.อบต.หมู่ที่ 5 บริหารส่วนต าบล ,ท่านรองประธานสภาฯ , ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งกระพังโหม  ท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
ผมขอเสนอใช้คณะกรรมการชุดเดิมครับ 

นายวิชิต   สรงกระสินธุ์   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ , ท่านนายกองค์การ 
ส.อบต.หมู่ที่ 1 บริหารส่วนต าบล, ท่านรองประธานสภาฯ,  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    

ทุ่งกระพังโหม  ท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
ผมขอเสนอถอนตัวครับ 
 

 
/นายปรัศว์... 

 
 

-15- 

นายปรัศว์   กุลดิลก  มีสมาชิกสภาฯจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ  
ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภาฯเสนอเป็นอย่างอ่ืน –   
นายปรัศว์   กุลดิลก  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอ  ล าดับต่อไปผมขอมติสมาชิกสภาแห่งนี้ ว่า 
ประธานสภา ฯ   ท่านใดเห็นชอบให้ใช้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลชุดเดิม   ขอให้ 

ยกมือด้วยครับ 
มติที่ประชุม  สมาชิกเข้าร่วมประชุม  11  คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง  

สมาชิกเห็นชอบให้ใช้คณะกรรมการชุดเดิม จ านวน 10 คน ไม่เห็นชอบ  -  คน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
นายปรัศว์   กุลดิลก   มีท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมแห่งนี้ทราบอีกหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญครับ  
ประธานสภาฯ          -ไม่มี-   
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    ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณสมาชิก อบต. ท่านผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน   
    ที่เข้าร่วมประชุมสภาในครั้งนี้ ขอปิดประชุมครับ   

ปิดประชุม     เวลา    11.00  น. 

                         (ลงชื่อ)       สนิท   ชมเทศ        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
          (นายสนิท   ชมเทศ)  

                              เลขานุการสภาฯ อบต.  

(ลงชื่อ)             ปรัศว์  กุลดิลก        ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
        (นายปรัศว์  กุลดิลก)  

             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม สมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  21  สิงหาคม   
พ.ศ. ๒๕61  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 

(ลงชื่อ)         สมพงษ์  ขวัญทอง   กรรมการ 
    (นายสมพงษ์  ขวัญทอง)  
    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกระพังโหม  หมู่ที่  ๑ 

 (ลงชื่อ)       กานดา  ทองลาว   กรรมการ 
    (นางกานดา  ทองลาว)  

                                             สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกระพังโหม  หมู่ที่  ๖ 

(ลงชื่อ)     สุพระลักษณ์  วงษ์จ าปา  กรรมการ 
         (นายสุพระลักษณ์  วงษ์จ าปา) 

                                             สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกระพังโหม  หมู่ที่  ๖  
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่  3  
วันศุกร์ ที่  24   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕61  เวลา  09.3๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
------------------------------------------- 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

 
๑ 

ผู้มาประชุม 
นายปรัศว์  กุลดิลก 

 
ประธานสภาฯ 

 
ปรัศว์  กุลดิลก  

 

๒ นางสายทอง  ทองบ่อมะกรูด รองประธานสภาฯ สายทอง  ทองบ่อมะกรูด  
๓ นายสนิท    ชมเทศ เลขานุการสภาฯ สนิท   ชมเทศ  
๔ นายสมพงษ์  ขวัญทอง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๑  ขาดการประชุม   
๕ นางสายยัน  มะโนเสริฐ  สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่  ๑  สายยัน  มะโนเสริฐ  
๖ นายวิชิต  สรงกระสินธ์ุ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๒ ขาดการประชุม  
๗ นายล้วน  ม่วงอยู่ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๒ ล้วน  ม่วงอยู่  
๘ นายสมเกียรติ สรงกระสินธ์ุ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๓ สมเกียรติ สรงกระสินธ์ุ  
๙ นายยอด   พันธ์ปา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๔ ยอด   พันธ์ปา  

๑๐ นายอยุธยา ลาวัณย์วิสุทธิ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๕ อยุธยา ลาวัณย์วิสุทธิ ์  
๑๑ นางกานดา ทองลาว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๖ กานดา ทองลาว   
๑๒ นายสุพระลักษณ์  วงษ์จ าปา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๖ สุพระลักษณ์  วงษ์จ าปา  
๑3 นางโสนน้อย  สังรักษา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๗ โสนน้อย  สังรักษา  

 ผู้ลาประชุม 
- 

   

 
1 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายอนุชา   กุลดิลก 

 
นายก อบตฯ. 

 
อนุชา   กุลดิลก 

 

2 นางสาวจีราพร  รัตนบุญ รองปลัด อบต. จีราพร  รัตนบุญ  
3 นายณัฐพล  ทองอ าภา ผอ.กองช่าง ณัฐพล   ทองอ าภา  
4 นางสาวชนัญชิตา  เสวโร หน.ส านักงานปลัดฯ ชนัญชิตา   เสวโร  
5 ว่าท่ีร้อยตรีสัญชัย  หลีอาภรณ์ ผอ.กองสาธารณสุขฯ สัญชัย   หลีอาภรณ์  

 

 เริ่มประชุมเวลา      09.30    น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสนิท   ชมเทศ  เลขานุการสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม ได้เรียนเชิญ นายปรัศว์  กุลดิลก  ประธานสภาฯ   
จุดเทียนธูปบูชาพระพุทธ  กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังนี้ 
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นายปรัศว์ กุลดิลก  เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลฯ, ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ ส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม , ท่านหัวหน้ากอง , ท่านหัวหน้าส่วนและผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่านครับ  วันนี้เป็นวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม    
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖1  ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี้ 

/ระเบียบวาระท่ี ๑… 
 - 2 - 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ    
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องพิจารณา  

3.1 ยกเลิกโครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี    
งบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3 โครงการก าจัดวัชพืชหมู่ที่ 2 ,3,5 
และหมู่ท่ี 6 งบประมาณ 78,000 บาท 

  3.2 ยกเลิกโครงการที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
  ประจ าปี2561 

- โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.บริเวณ 
ซอย 3  ทุ่งหนองปลาไหลถึงแยกสมาคม(เส้นบ้านนายอ าพร  
โทงแก้ว) หมู่ที่ 5 งบประมาณ 705,000 บาท 
3.3 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4 

    3.4 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 2561  
3.5 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
    -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
นายปรัศว์  กุลดิลก    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  3 ครั้งที่ 2/๒๕61  เมื่อวันที่  21 
ประธานสภาฯ   สิงหาคม   ๒๕61   ไม่มีเนื่องจากเลขานุการสภาฯจัดท ารายงานการประชุม  

ไม่แล้วเสร็จขอเลื่อนไปรับรองในการประชุมครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓     เรื่อง  ที่ต้องพิจารณา  
นายปรัศว์   กุลดิลก        3.1 ยกเลิกโครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ
ประธานสภาฯ   2561  ครั้งที่ 3 โครงการก าจัดวัชพืชหมู่ที่ 2 ,3,5 และหมู่ท่ี 6 งบประมาณ  

78 ,000 บาท  เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้  ไม่สามารถด าเนินให้ส าเร็จได้      
จึงขอยกเลิกโครงการดังกล่าว  มีสมาชิกท่านใดสอบถามบ้างหรือไม่ครับ   ถ้ามีขอเชิญ 
-ไม่มี-  

ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  ต่อไปผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ  
สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก าจัดวัชพืชให้
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    สมาชิกเข้าร่วมประชุม  8  คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง สมาชิก  
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อนุมัติให้ยกเลิกโครงการจ่ายขาดจ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ2561  
ครั้งที่ 3 โครงการก าจัดวัชพืชหมู่ที่ 2 ,3,5  และหมู่ที่ 6 งบประมาณ 78 ,000 
บาท   จ านวน  7  คน    ไม่อนุมัติ  -  คน 
(ส.อบต.โสนน้อย  สังรักษา หมู่ท่ี 7 ไม่อยู่ในที่ประชุม) 
 

 
/นายปรัศว์... 

 
 - 2 - 

นายปรัศว์   กุลดิลก   3.2 พิจารณายกเลิกโครงการที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ประธานสภาฯ โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บริเวณ ซอย 3 ทุ่งหนองปลาไหลถึง

แยกสมาคม (เส้นบ้านนายอ าพร  โทงแก้ว) หมู่ที่ 5 งบประมาณ 705 ,600  บาท 
เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนเรื่องงบประมาณกับปริมาณงานไม่ถูกต้อง จึงมี
ความจ าเป็นต้องขอยกเลิกการกันเงินโครงการกล่าว  มีสมาชิกท่านใดสอบถามบ้าง
หรือไม่ครับ  ถ้ามีขอเชิญ 
-ไม่มี- 

                    ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  ตอ่ไปผมขอมตทีิป่ระชุมดว้ยครับ  
สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ยกเลิกโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บริเวณ  ซอย 
3 ทุ่งหนองปลาไหล  ถึงแยกสมาคม (เส้นบ้านนายอ าพร  โทงแก้ว)  หมู่ที่ 5  
งบประมาณ  705,600 บาท ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 2561 โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    สมาชิกเข้าร่วมประชุม  9  คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง  สมาชิก  
อนุมัติให้ยกเลิกโครงการที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2561  โครงการ
ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บริเวณ ซอย 3 ทุ่งหนองปลาไหลถึงแยก
สมาคม (เส้นบ้านนายอ าพร  โทงแก้ว) หมู่ที่ 5 งบประมาณ  705 ,600 บาท    
จ านวน  8  คน  ไม่อนุมัติ    -   คน 
 

นายปรัศว์   กุลดิลก   3.3 ขออนุมัติใช้จ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ประธานสภาฯ ครั้งที่ 4 โครงการจ้างเหมาก าจัดวัชพืช  หมู่ที่ 2, 3, 5 และหมู่ท่ี 6 งบประมาณ    

144,500 บาท   
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องและ

รายละเอียดของโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 

นายสนิท   ชมเทศ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ,ท่านนายกองค์การ
เลขานุการสภาฯ   บริหารส่วนต าบล ,  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม    

ท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7272  ลง

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่องแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  มีเงินสะสมอยู่ท้ังสิ้น ๑5,028,981.35 บาท  หักเงินส ารอง
จ่ายตามข้อผูกพัน/เงินส ารองค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร/เงินเดือนครู/ค่าตอบแทน/ส ารอง
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จ่ายกรณีฉุกเฉิน  คงเหลือท่ีจะน าเงินสะสมไปใช้ได้จ านวน  9,202,951.22 บาท   ขอ
อนุมัติใช้ครั้งที่ 1 ไปแล้วจ านวน  4 ,036,200 บาท  คงเหลือเงินสะสมจ านวน  
5,166,751.22 บาท  ขออนุมัติใช้ครั้งที่ 2  อีกจ านวน 480,000 บาท คงเหลือเงิน
สะสมอยู่จ านวน 4,686,751.22 บาท  ขออนุมัติใช้ครั้งครั้งที่ 3 จ านวน 170,400 บาท  
คงเหลือเงินสะสมอยู่จ านวน 4,516,351.22 บาท  ขอยกเลิกโครงการก าจัดวัชพืช
จ านวน 78,000 บาท   ท าให้มีเงินคงเหลืออยู่จ านวน  4,594,351.22  บาท  ขออนุมัติ
จ่ายครั้งนี้จ านวน 144,500 บาท   คงเหลือเงินสะสมอยู่จ านวน 4,449,851.22 บาท  

/การจ่ายเงินสะสม... 
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การจ่ายเงินสะสมนี้ จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๘      ข้อ 
๘๙  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว 7๒7๒  ลง
วันที่  26 ธันวาคม  ๒๕60 เรื่องแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560   
ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชา
ชาชนตามอ านาจหน้าที่และสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติในปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 

1. ในการใช้จ่ายเงินสะสม ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงตระหนัก
อยู่เสมอว่า เจตนารมณ์ของการก าหนดให้มีเงินสะสมนั้น  ก็เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีฐานะการเงินการคลังที่มั่นคง  พร้อมที่จะรับภาระในการแก้ไขปัญหา
ที่จะเกิดข้ึนกับประชาชนในอนาคตที่ไม่อาจคาดการณ์ได้หรือน าไปใช้เพื่อการ
จัดการบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ  ดังนั้นจึงควร
พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมอย่างระมัดระวัง  เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อการ
บริหารงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือ
ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การ
ฝากเงิน   การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

     2.1 ตรวจสอบยอดเงินสะสมท่ีน าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมส่ง
สมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  แล้ว
น าไปหักรายการเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว  แต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรือยังไม่ได้
เบิกจ่าย  เพ่ือพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สามารถน าไปใช้ได้ 

     2.2 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89 วรรคท้าย  ที่
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงิน
สะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว ดังนั้น ก่อนจะน าเงิน
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สะสมตามจ านวน ในข้อ 2.1 ไปใช้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารองเงิน
สะสมไว้เพ่ือใช้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้ 

       (1) ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  โดยค านวณจากฐานเงินเดือน  
ค่าจ้างบุคลากรท้องถิ่น  ประมาณหกเดือน 

       (2) ส ารองรายจ่ายประจ าที่จะต้องจ่ายให้แก่ประชาชน  เช่น เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการและผู้ปุวยเอดส์ ในกรณีงบประมาณไม่เพียงพอ
หรือได้รับการจัดสรรล่าช้าประมาณสามเดือน 

/(3) ส ารองจ่าย... 
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        (3) ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัยโดยส ารองไว้ร้อยละสิบของยอดเงิน

สะสมคงเหลือหลังจากหักรายการตามข้อ 2.2 และข้อ (1)(2) 
3. ก าหนดแนวทางด าเนินการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงิน

สะสมไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลดังนี้ 
    3.1 โครงการที่จะน าเงินสะสมไปใช้จะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์และ

สนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง   ไม่เป็นการใช้จ่ายในกิจกรรม
ที่ไม่เกิดประโยชน์หรือฟุุมเฟือยเกินความจ าเป็น 

    3.2 โครงการหรือกิจการที่จะด าเนินการต้องอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้  หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน   

    3.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยให้ความส าคัญกับ
โครงการดังนี้ 

       1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้างถนน  ก่อสร้าง
ระบบระบายน้ า ก่อสร้างสวนสาธารณะ  ก่อสร้างสนามกีฬา 

       2. ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคและน้ าเพ่ือ
การเกษตรเช่น สร้าง/ซ่อมระบบประปา  ถังน้ ากลางประจ าหมู่บ้าน  ท าฝายน้ าล้น 
ขุดเจาะบ่อบาดาล  ธนาคารน้ าใต้ดิน ขุดลอกห้วยหนองคลองบึง 

       3. การพัฒนาตลาดท้องถิ่น เช่นการจัดให้มีหรือปรับปรุงตลาดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       4. การจัดการขยะมูลฝอย  การรักษาความสะอาดในท้องถิ่น 
       5. การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต  เช่นการจัดสิ่งอ านวยความ

สะดวกขั้นพ้ืนฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  สนับสนุนให้
ผู้สูงอายุได้รับบริการขั้นพ้ืนฐานด้านสังคม  สาธารณสุข  และคุณภาพชีวิต  การ
ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส  เด็กก าพร้า  ผู้สูงอายุหรือผู้พิการ 

       6. ด้านการศึกษา เช่น การปรับปรุงอาคารสถานศึกษา สนามเด็กเล่น  
สร้างปัญญาการเรียนรู้ของเด็ก 

       7. ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น โครงการศูนย์การเรียนรู้เพ่ือชุมชน  เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ  
ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารร้านค้าชุมชน   ตลาดชุมชน 
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       8. ด้านสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เช่น ก่อสร้างห้องสุขา  ก่อสร้างถนนไปแหล่งท่องเที่ยว 
       9. การจัดให้มีการบ ารุงสนามกีฬาหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
      10.ด้านโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐานทาง

เศรษฐกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ เช่น 
ถนน  สะพาน อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูา 

อนึ่ง  การใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  การ
กีฬา หรือการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือการศึกษาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ขอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความส าคัญกับการใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบ
ตามนโยบายของรัฐบาลด้วย 

/4.การรายงาน… 
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4. การรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสม  เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม
แล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมให้จังหวัดทราบ  
และให้จังหวัดรายงานผลทางระบบ e - Plan 

1. โครงการจ้างเหมาก าจัดวัชพืช หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6   
งบประมาณ  144,500 บาท 

    1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก าจัดวัชพืช  บริเวณหมู่ท่ี 2  ขนาดปากคลอง
กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 500  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  2,500  ตารางเมตรโดยใช้
รถแบคโฮเก็บข้ึนมาทิ้งบนคันคลองหรือจนกว่าจะแล้วเสร็จตามก าหนด 

    2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก าจัดวัชพืช บริเวณหมู่ท่ี 3  ขนาดปากคลอง
กว้างเฉลี่ย  15  เมตร  ยาว  950  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  14,250  ตารางเมตร 
โดยใชร้ถแบคโฮเก็บข้ึนมาและขนทิ้งโดยรถบรรทุก  10  ล้อ หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
ตามก าหนด    

    3. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก าจัดวัชพืช บริเวณหมู่ท่ี 5  ขนาดปากคลอง
กว้างเฉลี่ย  6  เมตร  ยาว  600  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  3,600  ตารางเมตร   
โดยใช้รถแบคโฮเก็บขึ้นมาท้ิงบนคันคลองหรือจนกว่าจะแล้วเสร็จตามก าหนด  

    4. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก าจัดวัชพืช บริเวณหมู่ท่ี 6 ขนาดปากคลอง
กว้างเฉลี่ย  5  เมตร  ยาว  450  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  2,250  ตารางเมตรโดย
ใช้รถแบคโฮเก็บขึ้นมาท้ิงบนคันคลองหรือจนกว่าจะแล้วเสร็จตามก าหนด 

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ า
และปุาไม้  กองช่าง 
 เหตุผล เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนผู้ใช้น้ าในการเกษตร 
เนื่องจากล าคลองมีวัชพืชปกคลุมท าให้น้ าไหลไม่สะดวกและเพ่ือปูองกันน้ าท่วม
ในช่วงฤดูฝน 

นายปรัศว์  กุลดิลก   ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องและ
ประธานสภาฯ   รายละเอียดของโครงการจ่ายขาดเงินสะสมให้ทราบแล้วนั้น  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ 
      สอบถามรายละเอียดไดค้รับ    

- ไม่มี -  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ล าดับต่อไปผมขอมติสมาชิกสภาแห่งนี้    
ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี
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งบประมาณ 2561  ครั้งที่ 4 โครงการจ้างเหมาก าจัดวัชพืช หมู่ที่  2, 3, 5 และหมู่ท่ี 6 
งบประมาณ  144,500 บาท  ถ้าอนุมัติโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    สมาชิกเข้าร่วมประชุม  9  คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง  สมาชิก  
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
2561  ครั้งที่ 4 โครงการจ้างเหมาก าจัดวัชพืช หมู่ที่  2 , 3, 5และหมู่ที่ 6 
งบประมาณ  144,500 บาท  จ านวน  8  คน  ไม่อนุมัติ  -  คน 
 

นายปรัศว์   กุลดิลก   3.4 พิจารณาอนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ    
ประธานสภาฯ   ประจ าปีงบประมาณ 2561   

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องและ
รายละเอียดของการอนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 

/นายสนิท... 
 - 7 - 

นายสนิท   ชมเทศ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ , ท่านนายกองค์การ
เลขานุการสภาฯ   องค์การบริหารส่วนต าบล, ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม   

ท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ 
ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด     
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
1. รายการที่ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 
โอนเพิ่มตั้งเป็นรายการใหม่ 
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมู่ที่ 3  

 งบประมาณ  45 ,600 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บริเวณบ้านนาง

โสภา หงี่อ้น หมู่ที่ 3 ระยะทางยาว 20 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุก 0.00 -0.50 เมตร พื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  
60.00  ตร.ม. รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) กองช่าง 

รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  45,600  บาท 
โอนลดจาก 
โครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบประมาณก่อนโอน 50 ,000  
บาทโอนลด 45,600 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 4,400  บาท 

    2. รายการที่ขอโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ค าชี้แจงและงบประมาณเดิม 

1. โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บริเวณ ซอย 3          
ทุ่งหนองปลาไหล ถึงแยกสมาคม (เส้นบ้านนายอ าพร  โทงแก้ว) หมู่ที่ 5 
งบประมาณ  705,600  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บริเวณ 
ซอย 3 ทุ่งหนองปลาไหล  ถึงแยกสมาคม (เส้นบ้านนายอ าพร  โทงแก้ว)      
ขยายกว้าง 1.00  เมตร หนา 0.15  เมตร ระยะทางยาว 800  เมตร ไหล่ทาง
หินคลุก 0.00-0.50  เมตร หรือมีพ้ืนที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  
800.00  ตารางเมตร พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ปูาย ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน  กองช่าง 
 

/ค าชี้แจง..... 
-8- 

ค าชี้แจงและงบประมาณที่ขอแก้ไข 
1. โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บริเวณ ซอย 3        ทุ่ง

หนองปลาไหล  ถึงแยกสมาคม (เส้นบ้านนายอ าพร  โทงแก้ว) หมู่ที่ 5 งบประมาณ  
461,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บริเวณ 
ซอย 3 ทุ่งหนองปลาไหล ถึงแยกสมาคม (เส้นบ้านนายอ าพร  โทงแก้ว) ขยาย
กว้าง 1.00  เมตร หนา 0.15  เมตร ระยะทางยาว 564  เมตร ไหล่ทางหินคลุก 
0.00-0.50  เมตร หรือมีพ้ืนที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 564.00  
ตารางเมตร  ตามแบบอบต.ทุ่งกระพังโหมก าหนด พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน  1  ปูาย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  กองช่าง 
ต้องโอนลด  จ านวน  244,600  บาท 

โดยโอนไปเพ่ิมแผนงานการพาณิชย์  ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟูา  กองช่าง   

นายปรัศว์  กุลดิลก   ตามท่ีเลขานุการสภาฯ  ได้แจ้งระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องและรายละเอียด 
ประธานสภาฯ ของการอนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณแล้วนั้น  ขอเชิญ ท่าน

สมาชิกสภาฯ สอบถามรายละเอียดได้ครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ 
- ไม่มี –  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ขอมติสมาชิกสภาแห่งนี้ว่าสมาชิก 
ท่านใดอนุมัติให้โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บริเวณ 
ซอย 3  ทุ่งหนองปลาไหล ถึงแยกสมาคม (เส้นบ้านนายอ าพร  โทงแก้ว) หมู่ที่ 5 
งบประมาณ 461,000 บาท ถ้าอนุมัติโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    สมาชิกเข้าร่วมประชุม  9  คน  ประธานสภาฯ งดออกเสียง  สมาชิก  
อนุมัติให้โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  โครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บริเวณ ซอย 3 ทุ่งหนองปลาไหล ถึงแยกสมาคม 
(เส้นบ้านนายอ าพร โทงแก้ว) หมู่ที่ 5 งบประมาณ 461 ,000 บาท        
จ านวน  8  คน  ไม่อนุมัติ  -  คน 
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นายปรัศว์   กุลดิลก  3.5 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561  
ประธานสภาฯ         1. ขออนุมัติกันเงินโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บริเวณ ซอย  3      

ทุ่งหนองปลาไหล ถึงแยกสมาคม (เส้นบ้านนายอ าพร  โทงแก้ว) หมู่ที่ 5 งบประมาณ  
461,000  บาท  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

นายสนิท   ชมเทศ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ,ท่านนายกองค์การ 
เลขานุการสภาฯ บริหารส่วนต าบล , ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม ,   

ท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน   การ

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ “ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกผัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

 /1.โครงการขยาย.... 
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1. โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บริเวณ ซอย 3        ทุ่ง

หนองปลาไหล ถึงแยกสมาคม (เส้นบ้านนายอ าพร  โทงแก้ว) หมู่ที่ 5งบประมาณ  
461,000  บาท 

นายปรัศว์   กุลดิลก   ตามท่ีเลขานุการสภา ฯได้แจ้งระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องให้ทราบแล้วนั้น 
ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านสอบถามรายละเอียดได้ครับ  มีสมาชิก   

ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม ่
- ไม่มี –   

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม  ผมขอมติสมาชิกสภาแห่งนี้ว่าท่านใด
อนุมัติให้กันเงินงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
งบประมาณประจ าปี ๒๕61  โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. 
บริเวณ ซอย 3 ทุ่งหนองปลาไหล ถึงแยกสมาคม (เส้นบ้านนายอ าพร  โทงแก้ว) 
หมู่ที่ 5  งบประมาณ  461,000  บาท  ถ้าอนุมัติโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    สมาชิกเข้าร่วมประชุม  9  คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง  สมาชิก  
อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ  โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. 
บริเวณซอย 3 ทุ่งหนองปลาไหล ถึงแยกสมาคม (เส้นบ้านนายอ าพร  โทงแก้ว) 
หมู่ที่  5 งบประมาณ 461,000 บาท  จ านวน  8  คน   ไม่อนุมัติ  -  คน 

นายปรัศว์   กุลดิลก  3.6 ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ   2560  

1. ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย เงินโครงการก่อสร้างก าแพงดิน หมู่ที่ 5 
งบประมาณ    836,000 บาท  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 

นายสนิท   ชมเทศ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ,ท่านนายกองค์การ 
เลขานุการสภาฯ บริหารส่วนต าบล , ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม ,   

ท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน   การ

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2547 ข้อ 59 วรรค 2 “หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพันตามเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก
หนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวท่ีท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง 
ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี” 

1. โครงการก่อสร้างก าแพงดิน หมู่ที่ 5 งบประมาณ 836 ,000 บาท
(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ขอกันเงินต่อสภา อบต.    
ไว้แล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน   การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2547 ข้อ 59 วรรค 1  เมื่อการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 
สิงหาคม 2560 จะครบก าหนดระยะเวลาขอกันเงิน 30 กันยายน 2561 ) 

/ตามท่ี.... 
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นายปรัศว์   กุลดิลก   ตามท่ีเลขานุการสภาฯ  ได้แจ้งระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องให้ทราบแล้วนั้น 
ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านสอบถามรายละเอียดได้ครับ มีสมาชิกท่านใด

จะสอบถามอีกหรือไม ่
- ไม่มี –  
ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม  ผมขอมติสมาชิกสภาแห่งนี้ว่าท่านใด อนุมัติให้
กันเงินงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
งบประมาณประจ าปี. ๒๕60  โครงการก่อสร้างก าแพงดิน หมู่ที่ 5 งบประมาณ  
836,000 บาท  ถ้าอนุมัติโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    สมาชิกเข้าร่วมประชุม  9  คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง  สมาชิก  
อนุมัติให้กันเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างก าแพงดิน หมู่ที่ 5 งบประมาณ  
836,000 บาท   จ านวน  8  คน    ไม่อนุมัติ  -  คน 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้าม)ี  
นายปรัศว์   กุลดิลก   มีท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมแห่งนี้ทราบอีกหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญครับ  
ประธานสภาฯ                          

นายอยุธยา  ลาวัณย์วิสุทธ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ,ท่านนายกองค์การ 
ส.อบต หมู่ที่ 5 บริหารส่วนต าบล ,  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม   

ท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
 ผมขอปรึกษาหารือเรื่องการปล่อยน้ าเสีย ส่งผลกระทบกับชาวบ้านที่เลี้ยงปลา  
และปลูกผักเป็นอย่างมาก  ผมอยากให้นาบัวท าพนังกันดินโดยรอบ   เราจะมี
วิธีการอย่างไรเพื่อปูองกันไม่ให้นาบัวปล่อยน้ าออกมาอีกครับ 

  
นางสาวจีราพร  รัตนาบุญ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ฯ ,ท่านนายกองค์การ 
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รองปลัดฯ บริหารส่วนต าบล ,  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม   

ท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ 
 เรื่องนี้ทาง อบต. ได้เคยแนะน าให้เจ้าของนาบัว  ให้ท าคันดินล้อม     เพ่ือ
ปูองกันน้ าที่ไหลออกมา  แต่ชาวบ้านก็ให้เปิดไว้ช่องหนึ่ง  แล้วเอากระสอบทรายมา
วางปูองกันไว้  แต่พอเวลาน้ ามากก็ไม่ทราบว่าใครไปเปิดกระสอบทราย  ท าให้น้ า
เสียไหลออกมา 

นายสนิท   ชมเทศ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ,ท่านนายกองค์การ 
เลขานุการสภาฯ บริหารส่วนต าบล , ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม ,   

ท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
 ผมขอเสริมท่านรองปลัดฯ ตั้งแต่ครั้งแรกประมาณสักสองปีได้  ชาวบ้าน
เคยมาร้องเรียนที่ อบต. ซึ่งมีผม , ท่านรองปลัดฯ ,ท่านผอ.กองสาธารณสุขฯ และ 
ท่าน ส.อบต.อยุธยา สมาชิกหมู่ที่ 5  ได้ไปดูสถานที่นาบัวแล้ว และได้ให้เขา
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  โดยในช่วงฤดูแล้งให้ด าเนินการตักคันล้อม  
โดยรอบบ่อ  เพ่ือกักเก็บน้ าไม่ให้ไหลออกมาซึ่งแต่เดิมไม่มีคันก้ันน้ าเลย  แต่ชาวบ้าน   

/บอกว่าไม่ให้... 
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 บอกว่าไม่ให้ก้ันคันล้อม  ผมบอกชาวบ้านไปว่า  ถ้าไม่ให้ก้ันคันล้อม  ภายหลังหาก
เกิดปัญหานี้เกิดข้ึนอีก  ไม่ต้องมาร้องที่ อบต. หลังจากนั้นเจ้าของนาบัวได้
ประสานงานกับ รองปลัดฯและ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ด าเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว  โดยมีการตักคันล้อมบ้างแต่ยังเปิดได้และเอากระสอบทรายมาวางกันไว้
อย่างที่เห็นในปัจจุบัน  ปัญหาดังกล่าวจึงยังมีปัญหาอยู่ครับ 

นายสมเกียรติ  สรงกระสินธุ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ , ท่านนายกองค์การ 
ส.อบต หมู่ที่ 3 บริหารส่วนต าบล , ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม    

ท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
 ผมขอเสนออย่างนี้ครับ  เจ้าของนาบัวเขาขออนุญาตถูกต้อง  เขาก็มีสิทธ์ 
เอาน้ าส่ามาลงในที่ดินเขาได้  ถึงแม้น้ าส่านั้นอาจจะเป็นของเสียของโรงงาน
อุตสาหกรรมก็ตาม  ดังนั้น วิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือให้เขาก้ันคันล้อมให้รอบนาบัว    
เพ่ือไม่ให้น้ าในนาบัวไหลออกมาได้ ขอบคุณครับ 

นายอยุธยา  ลาวัณย์วิสุทธ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ , ท่านนายกองค์การ 
ส.อบต หมู่ที่ 5 บริหารส่วนต าบล ,  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม   

ท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ   
  

     ผมอยากแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ  คือ  ไม่ให้นาบัวน าน้ าส่ามาลงเลย  ปัญหา  
    จะได้จบ ไม่ต้องไปกั้นคันดินให้เสียเวลา  

นายสนิท   ชมเทศ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ,ท่านนายกองค์การ 
เลขานุการสภาฯ บริหารส่วนต าบล , ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม ,   

ท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
 ตามที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 3 กล่าวเมื่อสักครู่  ถึงแม้น้ าส่าอาจจะเป็นของเสีย  
ของโรงงาน  แต่เมื่อเขาได้ขออนุญาตถูกต้องจากอุตสาหกรรมจังหวัดแล้ว น ามาใส่ 
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ในพ้ืนที่ของเขา  ซึ่งไม่ส่งผลผลกระทบกับข้างเคียง  เขาก็ย่อมท าได้ครับ 
 เพ่ือปูองกันปัญหาในระยะยาว ในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้  ก็ให้เจ้าของนาบัว  
ด าเนินการตักคันดินล้อมบริเวณโดยรอบนาบัว  ไม่ให้น้ านาบัวไหลออกมาได้     
ถ้าหลังจากกั้นคันดินแล้วน้ ายังไหลมาส่งผลกระทบกับชาวบ้านอีก  ให้ด าเนินการ
แจ้งความด าเนินคดีกับเจ้าของนาบัวต่อไป 

นายปรัศว์   กุลดิลก   มีท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมแห่งนี้ทราบอีกหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญครับ  
ประธานสภาฯ           -ไม่มี-   ถ้าไม่มี  ผมขอขอบคุณสมาชิก อบต., ท่านผู้บริหาร และ หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  ที่เข้าร่วมประชุมสภาในครั้งนี้  ผมขอปิดประชุมครับ  
  

ปิดประชุม     เวลา    10.35  น. 

                         (ลงชื่อ)    สนิท   ชมเทศ           ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
          (นายสนิท   ชมเทศ)  

                              เลขานุการสภาฯ อบต.  
 

/(ลงชื่อ).... 
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(ลงชื่อ)             ปรัศว์  กุลดิลก           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายปรัศว์  กุลดิลก)  

             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม สมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่  24  สิงหาคม   
พ.ศ. ๒๕61  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 

(ลงชื่อ)        สมพงษ์  ขวัญทอง   กรรมการ 
    (นายสมพงษ์  ขวัญทอง)  
    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกระพังโหม  หมู่ที่  ๑ 
 (ลงชื่อ)      กานดา  ทองลาว   กรรมการ 
    (นางกานดา  ทองลาว)  

                                             สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกระพังโหม  หมู่ที่  ๖ 
 

(ลงชื่อ)    สุพระลักษณ์  วงษ์จ าปา    กรรมการ 
         (นายสุพระลักษณ์  วงษ์จ าปา) 

                                             สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกระพังโหม  หมู่ที่  ๖  
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