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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2560 

วันที่  15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2560 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ รายชื่อผู้เข้าประชุม ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมัคร   บุพบุญ ประธานสภา อบต. สมัคร   บุพบุญ  
2 นายนิมิตร  นาดี รองประธานสภา อบต. -  
3 นายสมจิตร  มุงรัง เลขานุการฯ  สมจิตร  มุงรัง  
4 นายสมพงศ์   ซากลมกลาง ส.อบต. หมูที่ 1 สมพงศ์   ซากลมกลาง  
5 นายบุญเสาร์  หมั่นกิจ ส.อบต.หมู่ที่  1 บุญเสาร์  หมั่นกิจ   
6 นางมารศรี    นาดี ส.อบต.หมู่ที่  2 มารศรี    นาดี  
7 นายสุวิทย์   สิริวัฒนากุล ส.อบต.หมู่ที่  2 สุวิทย์   สิริวัฒนากุล  
8 นายประยูร     ช่างเหล็ก ส.อบต.หมู่ที่  3 ประยูร     ช่างเหล็ก  
9 นายชูศักดิ์    นาดี ส.อบต.หมู่ที่  4 ชูศักดิ์    นาดี  

10 นายทองวัน   นาดี ส.อบต.หมู่ที่  5 ทองวัน   นาดี  
11 นายโยธิน   ป่ามะไพร ส.อบต.หมู่ที่  5 โยธิน   ป่ามะไพร  
12 นางปรัชญา     จันธิดา ส.อบต.หมู่ที่  6 ปรัชญา     จันธิดา  
13 นายสงวน    พลประเสริฐ ส.อบต.หมู่ที่  6 สงวน    พลประเสริฐ  
14 นายกิตติ   แคนสี ส.อบต.หมู่ที่  7 กิตติ   แคนสี  
15 นายล ายวง    กล้าหาญ ส.อบต.หมู่ที่  8 ล ายวง    กล้าหาญ  
16 นางเปล่ง   แก้วรักษา ส.อบต.หมู่ที่  8 เปล่ง   แก้วรักษา  
17 นายอุทัย   นรินทร์นอก ส.อบต.หมูที่  9 อุทัย   นรินทร์นอก  
18 นายสมัย   บ้วนนอก ส.อบต.หมูที่ 9  สมัย   บ้วนนอก  
19 นายบุญรัก   นาดี ส.อบต.หมูที่  10 บุญรัก   นาดี  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ รายชื่อผู้เข้าประชุม ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางจตุพร  ศิริอุดม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล สราวุฒิ อ่องพิมาย  
2 นางกฤติกา  ไชยชวคุปต์ หัวหน้าส านักปลัด  กฤติกา  ไชยชวคุปต์  
3 นางวรรณวิไล  ชุมศรี จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน วรรณวิไล  ชุมศรี  
4 นายสราวุฒิ อ่องพิมาย  นายช่างโยธา สราวุฒิ อ่องพิมาย  

 
มีผู้เข้าประชุม        18  คน 
มีผู้ไม่มาประชุม       1   คน  (นายนิมิตร   นาดี) 
มีผู้ขาดประชุม             คน    
มีผู้เข้าร่วมประชุม    4   คน  
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เริ่มประชุม  เวลา    13.30  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสมัคร  บุพบุญ   สวัสดีครับพี่น้องสมาชิก อบต. ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมวันที่  2  
(ประธานสภาฯ)    ของการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2560  
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 ครั้งที่ 
๑  เมื่อวันที่  4  สิงหาคม  2560 

นายสมัคร  บุพบุญ   -  เมื่อท่านสมาชิกฯ ได้อ่านรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  
(ประธานสภาฯ) สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑/2560  แก้ไข ในรายงานการประชุมหรือไม่ 
 -  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข กรุณายกมือรับรองรายงาน

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ /2560 เมื่อวันที่ 4  
สิงหาคม 2560  ด้วยครับ 

 

มติที่ประชุม  - รับรองรายงานการประชุม- 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม  
 -  ไม่มี –  
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง ท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว  
 -  ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 3.1 เรื่อง  คงค้างพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (วาระท่ี 2 และวาระที่ 3) 
 

วาระท่ี 2     การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขั้นแปรญัตติ  

นายสมัคร  บุพบุญ   -  ตามท่ีคณะผู้บริหารได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า 
(ประธานสภาฯ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ให้สภาพิจารณา และสภาได้มีมติรับหลักการ

ด้วย คะแนนเสียง  16 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง ไม่มาประชุม  -   คน 
ของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561   ใน
วันที่ 4  สิงหาคม  2560  ที่ผ่านมา และสภาได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
แปรญั ตติ  แ ล ะก า หนดวา ร ะ เ ว ล าก า รแปรญั ตติ  ต าม ร ะ เ รี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
หมวดที่ 3 ญัตติข้อ 49 และคณะกรรมการได้จัดส่งรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการแปรญัตติ ให้สภาทราบ และสภาได้จัดส่งรายงานการประชุม
ให้สมาชิกทุกท่านแล้ว ดังนั้นกระผมจึงขอเรียนเชิญท่านประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ขึ้นมาสรุป การแปรญัตติของคณะกรรมการให้
ท่านสมาชิกทราบอีกครั้งด้วย 
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นายสมัย บ้วนนอก   -  ขอบคุณครับท่านประธานฯ กระผมในฐานะประธานคณะกรรมการ 
ประธานแปรญัตติฯ แปรญัตติ ขอสรุปรายงานการประชุมพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของคณะกรรมการแปรญัตติมี
ดังนี้ครับ  

  -  ตามที่สภาฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติขึ้นและก าหนด
วันที่เสนอแปรญัตติในยี่สิบสี่ชั่วโมง หลังจากมีการรับหลักการแล้ว  ตั้งแต่
วันที่  5  สิงหาคม  2560  เวลา  08.30 น. ถึงวันที่  7 สิงหาคม  ๒๕
60  เวลา  ๑๖.30 น.  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้ง
ใหญ่ นั้น  ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดหรือผู้บริหารท่านใด เสนอขอแปร
ญัตติแต่อย่างใดและคณะกรรมการแปรญัตติลงความเห็นว่า ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ที่ทางท่านปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้
จัดท าขึ้นมานั้นสมบูรณ์ครบถ้วนดีแล้ว จึงไม่มีการแก้ไขร่างข้อบัญญัติใน
ครั้งนี้แต่อย่างใด   ดังนั้น ทางคณะกรรมการแปรญัตติ จึงมีมติให้คงร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไว้คงเดิม 
และได้จัดท ารายงานการประชุมส่งให้สภาได้รับทราบ ดังที่สภาได้ส่ง
รายงานการประชุม ให้ ท่ านสมาชิ กแล้ ว  กระผมขอจบสรุ ปของ
คณะกรรมการแปรญัตติเพียงแค่นี้ ขอบคุณครับ 

นายสมัคร  บุพบุญ   -  ตามท่ีทางคณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติให้คงร่างข้อบัญญัติ 
(ประธานสภาฯ) งบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561  ไว้คงเดิมนั้น มีสมาชิกท่านใด

จะเสนอหรืออภิปรายก่อนลงมติหรือไม่ 
     -  หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรืออภิปรายแล้ว กระผมขอถาม 
     มติที่ประชุมว่า จะให้ผ่านวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ในครั้งนี้หรือไม่ (ประธานฯ สั่ง
     ให้นับองค์ประชุมก่อนลงมติ)  
ประธานสภาฯ     ก่อนลงมติจะให้ผ่านวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
     รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  ให้เลขานุการสภาฯ   
     ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภา อบต. ในที่ประชุมว่าครบองค์ประชุม 
     หรือไม่ 
เลขานุการสภาฯ     ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภา อบต.  ในที่ประชุม มผีู้มาประชุม 18 คน   
     ลาประชุม  -   คน   ขาดประชุม   1   คน   ถือว่าครบองค์ประชุม 
มติที่ประชุม    มีมติให้ผ่านวาระ 2 ขั้นแปรญัตติ  ด้วยคณะเสียง 16  เสียง  งดออก 

เสียง 2  เสียง    
นายสมัคร  บุพบุญ กระผมจะขอถามท่านสมาชิกทุกท่านว่าจะให้เข้าวาระที่ ๓ ขั้นอนุมัติ 
(ประธานสภาฯ) ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561  เลยหรือไม่ 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เข้าวาระที่ ๓ ในขั้นให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 16  

เสียง  งดออกเสียง 2  เสียง   ขาด  1 คน  
 
 
 
 



4 
 

 
วาระท่ี ๓     ขั้นให้ความเห็นชอบ 
นายสมัคร  บุพบุญ   ตามท่ีทางปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ
(ประธานสภาฯ)    บริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่าย 
     จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ให้สภาพิจารณานั้น  สภาได้มี 
     มติรับหลักการแล้ว และมีมติให้ผ่านการแปรญัตติในวาระที่ ๒ นั้นแล้ว 
     ในวาระท่ี ๓ ขั้นให้ความเห็นชอบ กระผมขอถามมติสภาแห่งนี้ 
     ว่าจะให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี 
     งบประมาณ พ.ศ. 2561  ของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติ 
     หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ที่ส่งมา หรือไม่ 
     ครับ 
ประธานสภาฯ  ก่อนลงมติจะให้ความเห็นชอบในการตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  ผ่านวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ให้
เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภา อบต. ในที่ประชุมว่าครบ
องค์ประชุมหรือไม่ 

เลขานุการสภาฯ ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภา อบต. ในที่ประชุม  ผู้มาประชุม  18  คน  ลา
ประชุม  -  คน  ขาดประชุม   1  คน  (นายนิมิตร  นาดี)  ครบองค์ประชุม 

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง งดออกเสียง 2  เสียง  ขาดประชุม  
1  คน   มติเห็นชอบโดยให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ในเวลา  
14.20 น.   

 
 3.2   เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2560 
ประธานสภาฯ     ด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วน
     ต าบลหนองแจ้งใหญ่   ได้เสนอญัตติขอใช้จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 
     งบประมาณ พ.ศ. 2560   จ านวน  3  โครงการ   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
     551,000 บาท  (ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) กระผมขอเชิญท่าน
     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วน
     ต าบลหนองแจ้งใหญ่  ชี้แจงเรื่องจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปี  
     งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60  ให้สมาชิกสภาฯ อบต. ทุกท่านได้รับทราบ 
     เพ่ือที่สภาฯ จะได้พิจารณาเป็นล าดับต่อไป ด้วยครับ    
เลขานุการสภาฯ    ซ่ึงญัตติดังกล่าว สภาฯ ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้ว  ขอเชิญปลัดองค์การ
     บริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้ง
     ใหญ่  ชี้แจงต่อที่ประชุม  
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นางจตุพร  ศิริอุดม        เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  เนื่องจากได้มีเหตุอุทกภัยน้ า
     หลากในพื้นที่ต าบลหนองแจ้งใหญ่  ประชาชนรับความเดือดร้อนจากเหตุ
     อุทกภัยในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  อาศัยอ านาจ     ตาม
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน   
     การเบิกจ่ายเงิน   การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน  ขององค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ (๑) ตามท่ีส่งเรื่องให้
     สภาฯ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ครั้งที่ 
     1  ตามเหตุผลและความจ าเป็นในการขอใช้จ่ายขาดเงินสะสม ต่อสภาฯ 
     ดังนี้  
เ      เพ่ือให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
     เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน เพ่ือให้บริหารชุมชนและสังคม  
     เพ่ือให้เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมีรายละเอียด 
     ดังนี้  
      ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     ตรวจสอบยอดเงินสะสมท่ีน าไปใช้ได้  ณ  ปัจจุบันโดยหักเงินสะสมที่ส่งฝาก
     เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) หรือเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การ
     บริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) แล้วน าไปหักรายการเงินสะสมทีมีภาระผูกพัน
     แล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรืออยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
     เพ่ือพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สามารถน าไปใช้ได้  
     ในการใช้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้อ้างถึง หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท  
     0808.2/ว.1438  ลงวันที่  10  มีนาคม  2559 เรื่อง  หลักเกณฑ์การ
     ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
         เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
     รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ  89  วรรคท้ายที่ 
     ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง
     พอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน  โดย
     การใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว  
     ดังนั้น  ก่อนจะน าเงินสะสมคงเหลือไปใช้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     ส ารองเงินสะสมไว้เพ่ือใช้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้   
          - ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไว้ประมาณ  3  เดือน  
           - ส ารองจ่ายกรณีที่ยังไม่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไประบุ 
           วัตถุประสงค์ ไว้ประมาณ  2 เดือน  
         - ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย ต้องส ารองไว้ร้อยละ 10% ของยอดเงิน
     คงเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และงบประมาณเงินอุดหนุน
     ทั่วไประบุวัตถุประสงค์ที่ยังไม่ได้รับ
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แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  อ าเภอบวัใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

 1. ข้อมูลเงินสะสม/ส ารองจ่ายทีจ่ าเป็น  ณ วันที่  31  กรกฎาคม   พ.ศ. 2560 
เงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน
หลังจากตรวจสอบยอดเงินและหัก
เงินสะสมที่ต้องฝาก ก.ส.ท. หรือ  
ก.ส.อ. แล้ว  
 

1 

ส ารองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระ
ผูกพันแล้วยังไม่ได้จ่าย แตย่ัง
ไม่ได้ด าเนินการหรือยู่ระหวา่ง
ด าเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
 

2 

คงเหลือเงินสะสมที่
น าไปใช้ได้ 
ณ ปัจจุบัน 
 
 

3= 1-2 

ส ารองงบบุคลากร 
(ประมาณ 3   เดือน) 
 
 
 

4 

ส ารองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสรรเงิน
อุดหนุน= เงินเดือน ค่าตอบแทนครู 
ผู้ดูแลเด็ก ประมาณ 3 เดือน อื่น ๆ 
เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ คนพกิาร ประมาณ 
2 เดือน  

5 

เงินสะสม 
คงเหลือ  
 
 
 

6=3-4-5 

ส ารองกรณี 
สาธารณภยั  
10% 
 
 

7=6x10% 

คงเหลือเงินสะสมที่
น าไปใช้จ่ายได้  
 
 
 
8=6-7 

11}466}686.40 - 11,466,686.40 2,778,000 3,000,000 5,688,386.40 568,868.64 5,119,817.76 
 

 2. ทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่   31  กรกฎาคม  พ.ศ.  2560  จ านวน   16,367,582.18 บาท 
 3. รายละเอยีดโครงการที่ใช้เงินสะสม 

ประเภทโครงการที่
ด าเนินการ  

 

จ านวน(โครงการ) ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการ จ านวนเงินสะสมที่ใช้
(บาท) 

ผู้ที่ได้รับประโยชน์ หมายเหต ุ
จ านวน

ประชากร (คน) 
จ านวนหมูบ่้าน 

(แห่ง) 
   สนับสนุนการด าเนินงาน 
   ตามปรัชญาเศรษฐกิจ 
   พอเพียง 

      

    การปรับปรุงหรือจัดให้ม ี
    แหล่งเพื่อการเกษตร 

      

   ปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่ง   
   น้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค  

      

    ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
    ส่งเสริมการใช้ยางพารา 
    ภายในประเทศ  

      

    อื่น ๆ  3  551,000    
ประเภทโครงการที่
ด าเนินการ  

     

  
    อื่น ๆ        

รวมทั้งสิ้น   3  โครงการ    ( ห้าแสนห้าหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน)      

 
        ลงชื่อ...................................................ผู้จัดท า                ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ                     
           (นางสาวล าพึง  พรมมานอก)                                                         (นางจตุพร     ศิริอุดม ) 
                                                              ผู้อ านวยการกองคลัง                                                           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าท่ี 
                                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่                                 
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รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 
รายละเอียดงบประมาณใช้จ่ายขาดเงินสะสม 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายโครงการใช้จ่ายขาดเงินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 (ครั้งที ่1) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
........................................... 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาขน 
 3. เพ่ือให้เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ตั้งจ่ายไว้  551,000บาท (ห้าแสนห้าหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 
  
 1.  โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแจ้งเจริญ หมู่ที่ 4 (รองหมู่บ้านด้านทิศใต้) 
          - ช่วงที่ 1  ถนนคอนกรีต กว้าง 3.50 เมตร  ยาว 20  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง 
 - ช่วงที่ 2  ถนนคอนกรีต กว้าง 3.50 เมตร   ยาว 13  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง 
             วางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด 0.40x1.00   จ านวน  5  ท่อน พร้อมยาแนวท่อให้เรียบร้อย 
  - ช่วงที่ 3  ถนนคอนกรีต กว้าง 4.00  เมตร   ยาว 13  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง 
    วางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด 0.40x1.00   จ านวน  5  ท่อน พร้อมยาแนวท่อให้เรียบร้อย 
 - ช่วงที่ 4  ถนนคอนกรีต กว้าง 2.00  เมตร   ยาว 57  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง 
    ก่อสร้างคาน คสล. ขนาด 0.15 x 0.30   จ านวน  57  เมตร เชื่อมต่อกับพื้นถนนคอนกรีต    
 - ช่วงที่ 5  ถนนคอนกรีต กว้าง 2.00  เมตร   ยาว 20  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง 
    ก่อสร้างคาน คสล. ขนาด 0.15 x 0.30   จ านวน  20  เมตร เชื่อมต่อกับพื้นถนนคอนกรีต พ้ืนที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 321.50  ตารางเมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลน
ของ อบต.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  192,000  บาท 
เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจากสภาพถนนคอนกรีต เดิมช ารุดเสียหาย ถูกน้ ากัดเซาะท าให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
เดือดร้อนการสัญจรไม่สะดวกและปลอดภัย เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงจ าเป็นต้องใช่จ่ายเงิน
สะสมเพ่ือปรับปรุงถนนคอนกรีตให้ได้มาตรฐานและใช้สัญจรได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น แต่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ 
 
2.  โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก าแพงกันดินคอสะพานล าห้วยใหญ่ หมู่ที่  6 
  ขนาดกว้าง 5.00เมตร  ยาว 10  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร ไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร   และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนของ อบต.) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  99,000  บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
 เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจากสภาพถนนคอนกรีตเดิมได้ช ารุดเนื่องจากฝนตกหนัก น้ ากัดเซาะคอสะพาน
ช ารุด ท าให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อนการสัญจรไม่สะดวกและปลอดภัย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน จึงจ าเป็นต้องใช่จ่ายเงินสะสมเพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตพร้อมเสริมคอสะพานล าห้วยใหญ่ ให้ได้มาตรฐาน
และใช้สัญจรได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น แต่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ 
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3.  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอีโค หมู่ที่  7  
 ขนาดกว้าง  1.50   เมตร  สงู  1.50  เมตร ยาว 7.50 เมตร จ านวน 2 ช่องทาง  (ตามแบบแปลน 
ของ อบต.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  260,000  บาท  (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
 
 เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจากสภาพถนนเดิมเกิดอุทกภัย ฝนตกหนักท าให้ถนนช ารุดกัดเซาะ ท าให้ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความเดือดร้อนการสัญจรไม่ได้ ไม่สามารถใช้เส้นทางดังกล่าว  ซึ่งเป็นถนนสายหลักของบ้านอีโค เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงจ าเป็นต้องใช่จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานและใช้สัญจรได้
อย่างสะดวกยิ่งขึ้น แต่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 551,000 .-  บาท (ห้าแสนห้าหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 
 
นางจตุพร ศิริอุดม   ตามท่ีได้จัดท ารายละเอียดการขอใช้จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 
                2560  ครั้งที่ 1   เพ่ือเสนอให้สภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติ
     ต่อไป 
ประธานสภาฯ    ตามท่ีทางคณะผู้บริหารได้เสนอรายละเอียดมานั้น มีสมาชิกท่านใดสงสัย 
      และจะเสนออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมขอมติให้สมาชิก 
     สภา อบต. ยกมือรับหลักการด้วยครับ 
มติที่ประชุม    รบัหลักการด้วยคะแนนเสียง 16  เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
 
วาระท่ี  2    ขั้นแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น 
(นายสมัคร  บุพบุญ)   พ.ศ. 2548 ข้อ 45 และข้อ 47  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอขอแปรญัตติ
     หรือไม่ครับ  หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอขอแปรญัตติ กระผมขอมติที่ 
     ประชุมว่าท่านสมาชิกจะให้ผ่านวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติหรือไม่ 
มติที่ประชุม    ให้ผ่านขั้นแปรญัตติ ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง   
  
วาระท่ี  3    ขั้นให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ    ตามท่ีสภาได้รับหนังสือจากคณะผู้บริหารให้พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  
(นายสมัคร  บุพบุญ)   ประจ าปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2  ที่สภาได้พิจารณา วาระท่ี 1  และ 
     วาระท่ี 2 เสร็จสิ้นแล้วนั้น วาระท่ี 3 นี้ กระผมขอถามท่านสมาชิกว่า จะมี
     มติให้ความเห็นชอบหรือเปล่าครับ 
ประธานสภาฯ     ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ  ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติจ่าย
     ขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60  ให้เลขานุการ
     สภาฯ  ตรวจนับจ านวนสมาชกิสภา อบต. ในที่ประชุมว่าครบองค์ประชุม
     หรือไม่ 
เลขานุการสภาฯ     ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภา อบต. ในที่ประชม  ผู้มาประชุม   18 คน    
     ลาประชุม -  คน  ขาดประชุม 1  คน  (นายนิมิตร   นาดี) ครบองค์ประชุม 
มติที่ประชุม    เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง งดออกเสียง 2  เสียง 
ประธานสภาฯ     เมื่อสภาฯได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม            
                                       ประจ าปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว  และให้ผู้บริหาร 
     ประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป   



9 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายสมัคร  บุพบุญ   เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ เชิญเสนอแนะ 
(ประธานสภาฯ)    แสดงความคิดเห็นได้ครับ 
 นายสงวน พลประเสริฐ   เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมขอสอบถามเรื่องถนนของบ้านตลุกยาง 

    หมู่ที่ 6 ว่าจะด าเนินอย่างไรและด าเนินการไปถึงไหนแล้ว เพราะถนนช ารุด
    ท าให้สัญจรไปมาไม่สะดวก 

นางจตุพร ศิริอุดม    ได้กล่าวชี้แจง ว่าถนนบ้านตลุกยาง หมู่ที่ 6 ที่ช ารุดเพราะเกิดอุทกภัยที่ 
                                                    ผ่านมา เราก าลังด าเนินการและได้ให้ช่างด าเนินการส ารวจพร้อมประมาณ

    การแล้ว  งบประมาณนี้เราใช้เงินงบประมาณจากงบกลางในการช่วยเหลือ
    และแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในครั้งนี้  ก็มีอยู่  3 หมู่บ้านที่ได้ใช้เงินงบกลางใน
    การช่วยเหลือ 

นายสุวิทย์  สิริวัฒนากุล   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผม ส.อบต. ม. 2  ขอรายงานปัญหา
    ที่เกิดขึ้น เนื่องจากได้มีฝนตกท าให้ถนนเส้นทางไปขาด  ช ารุด ท าให้การ
    สัญจรไปมาไม่สะดวก   จึงขอความอนุเคราะห์ในการพิจารณาในครั้งนี้ด้วย  

นางมารศรี  นาดี    เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉันก็ขอเสนอในเรื่องของถนนเส้นทางไปต าบล
    หนองบัวสะอาดเพราะถนนเส้นทางนี้เกิดการช ารุด และช่วงนี้ก็ใกล้ฤดูเก็บ
    เกี่ยวผลผลิตอาจท าให้ผู้ใช้เส้นทาง เกิดความล าบาก ไม่สะดวกและไม่ 
    ปลอดภัย  จึงขอความอนุเคราะห์ได้พิจารณาด้วยค่ะ 

นางจตุพร ศิริอุดม    ก็ขอชี้แจงเก่ียวกับถนน เส้นทางการสัญจรที่ทุกหมู่บ้านได้รับความ 
    เดือดร้อน ก็ขณะนี้ทางเราก็ได้ประสานไปยังศูนย์ประสานงานของ อบจ. ใน
    การสนับสนุนด าเนินการในการขอใช้เครื่องจักรในการด าเนินการ ส่วนทาง
    เราก็จะสนับสนุนในเรื่องของวัสดุเชื้อเพลิงในการแก้ไขปัญหาความ 
    เดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ทุกหมู่บ้านค่ะ 

นายสมัคร  บุพบุญ)   เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใด จะเสนอ อีกหรือไม่ เชิญเสนอแนะ  หากไม่มี 
(ประธานสภาฯ)    กระผมขอปิดการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ ที่ ๓ ครั้งที่ ๒  

    ประจ าปี  2560  นี้ครับ ขอบคุณครับ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

       ปิดประชุมเวลา  14.40  น.  
 
 

       ลงชื่อ                              ผู้จดบันทึกการประชุม 
                  (นายสมจิตร  มุงรัง) 
               เลขานุการสภา อบต.หนองแจ้งใหญ่ 
 
       ลงชื่อ                             ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
         (นายสมัคร    บุพบุญ) 
            ประธานสภา อบต.หนองแจ้งใหญ่ 
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คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม  

 ในการประชุมสมัยประชุม สมัยสามัญที่  3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  2560  ในวันที่  15 สิงหาคม  2560 

 

              ลงชื่อ................................................กรรมการ 
                                                                 (นางมารศรี      นาดี )    
                                                   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  2         
                       
              ลงชื่อ..................................................กรรมการ 
                                                (นางเปล่ง  แก้วรักษา) 
                                                                         สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  8 
 

         ลงชื่อ..............................................   กรรมการ 
                                                                        ( นายอุทัย  นรินทร์นอก)                  
                                                                         สมาชิกสภาฯ หมู่ที่   9 
 
 
 
                             ขอให้เลขานุการสภาฯ   น าส าเนารายงานการประชุมเสนอเข้าที่ประชุมเพื่อให้สภาฯ   
มีมติรับรองรายงานการประชุม   เม่ือที่ประชุมมีมติรับรองแล้ว   ขอให้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบ 
   
                           ลงชื่อ......................................  ......ผู้ตรวจสอบ 
                                                          (นายสมัคร      บุพบุญ) 
                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
 

 

 


