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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วันที่  ๑๕  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 

ผู้เข้าประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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๓๐ 

นางฐปณีย ์ ศรีพินิจภัทร 
นายสุภณ  ธัญธนาศุภกร 
นางพัฒนวดี   คชบาง 
นางส าอาง  รัตนา 
นายสามารถ  ซื้อค้า 
นายพิชิต  แสนเจ๊ก  
นายประเสริม  พัดพิมาย    
นายรังสรรค์   ผลนา 
นายสมศักดิ์   พัฒนกุล 
นายพิเชฐ   แช่มพุทรา 
นายประจักร  แก้วบัณฑิต 
นายเฉียบ  สบาย 
นางบุหลัน  จันทร์สายบัว 
นายชาลี  เพ็งที 
นายฉอ้อน  แร้นพิมาย 
นายครองสิน  ทองเครือ 
นายเด่นชัย  ปราสาทสูง 
นายอุทัย  สอพิมาย 
นายฉลองชัย  บุญก าเนิด 
นายบุญหลาย  วิไธสง 
นายศรีประจวบ  บุไธสง 
นางวิภารัตน์  ไพค านาม 
นายเทอม  วิสุทธิญาณภิรมย์
นายบุญส่ง   สร้างไร่ 
นายผดุง   เบาแรง 
นางสาวอรุณ  มงคลการ 
นางโรมจิตร   แงดสันเทียะ 
นางเจนจิรา   เอ้ืออาภาเศรษฐ 
นายไพศาล  เหล็กกรุง 
 
นายณัฐพงศ์   ศิริสมานจิตติกุล 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ 3 
ส.อบต. หมู่ที่ ๓   
ส.อบต. หมู่ที ่๔ 
ส.อบต. หมู่ที่ 5 
ส.อบต. หมู่ที่ 5 
ส.อบต. หมู่ที่ 6 
ส.อบต. หมู่ที่ 6 
ส.อบต. หมู่ที่ 7 
ส.อบต. หมู่ที่ 7 
ส.อบต. หมู่ที่ 8 
ส.อบต. หมู่ที่ 9 
ส.อบต. หมู่ที่ 9 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
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ส.อบต. หมู่ที่ ๑๖ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๗ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๗ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๘ 
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ส.อบต. หมู่ที่ ๑๙ 

ฐปณีย์  ศรีพินิจภัทร 
สุภณ  ธัญธนาศุภกร 
พัฒนวดี  คชบาง 
ส าอาง  รัตนา 
สามารถ  ซื้อค้า 
พิชิต   แสนเจ๊ก 
ประเสริม  พัดพิมาย       
รังสรรค์  ผลนา 
สมศักดิ์  พัฒนกุล 
พิเชฐ   แช่มพุทรา 
ประจักร   แก้วบัณฑิต 
เฉียบ  สบาย 
บุหลัน  จันทร์สายบัว 
ชาลี   เพ็งที 
ฉอ้อน  แร้นพิมาย 
ครองสิน   ทองเครือ 
เด่นชัย  ปราสาทสูง 
อุทัย  สอพิมาย 
ฉลองชัย  บุญก าเนิด 
บุญหลาย  วิไธสง 
ศรีประจวบ  บุไธสง 
วิภารัตน์   ไพค านาม 
เทอม   วิสุทธิญาณภิรมย์ 
บุญส่ง  สร้างไร่ 
ผดุง  เบาแรง 
อรุณ   มงคลการ 
โรมจิตร  แงดสันเทียะ 
เจนจิรา   เอ้ืออาภาเศรษฐ 
ไพศาล  เหล็กกรุง 
 
ณัฐพงศ์   ศิริสมานจิตติกุล 
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นายประยงค์  อาจศึก 
นายธีมาโรจน์  จิตจรัสยิ่งยง
นายกวี  ศรีสุข 
นายผดุงศักดิ์  พูนดี 
นายวิเชียร  พลีดี 

ส.อบต. หมู่ที่ ๒๐ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๒๐ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๒๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๒๑ 
เลขานุการสภาฯ 

ประยงค์  อาจศึก 
ธีมาโรจน์  จิตจรัสยิ่งยง 
กวี  ศรีสุข 
ผดุงศักดิ์  พูนดี 
วิเชียร  พลีดี 

 
 

 
ผู้ร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายบรรเจิด  สอพิมาย 
นายไสว  กิตติถิรกุล 
นายสมบูรณ์  จูงกลาง 
นายอร่าม  พงษ์พิมาย 

นายก อบต.ในเมือง 
รองนายก อบต.ในเมือง 
รองนายก อบต.ในเมือง 
เลขานุการนายก อบต.
ในเมือง 

บรรเจิด   สอพิมาย 
ไสว  กิตติถิรกุล 
สมบูรณ์  จูงกลาง 
อร่าม  พงษ์พิมาย 

 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๔๐ น.   
   เมื่อถึงเวลาประชุมมีสมาชิกอยู่ในที่ประชุมจ านวน  ๓๔ ราย ครบองค์ประชุมแล้วเลขานุการ
สภาฯได้เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์ไหว้พระ  เชิญประธานสภาฯ ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
    

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
       ๑.๑  แจ้งการลาออกของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  นายอภิวัฒน์     
จริยธาราสิทธิ์  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒  ลาออกตั้งแต่วันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๒  เนื่องด้วยปัญหาด้านสุขภาพจึงขอ
ลาออกจากสมาชิกสภาฯ 
       ๑.๒  แจ้งการลาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  ดังนี้ 
  นางฉันทนา  เรืองการ  ส.อบต.  หมู่ที่ ๑๐ ลากิจ 
  นางปัญญา   จันทรศรี  ส.อบต.  หมู่ที่ ๑๔   ลากิจ  

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
       ๒.๑  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง สมัยสามัญสมัยแรก 
ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
       มติที่ประชุม  รับรอง  ๓๓  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 
    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่   
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     ๕.๑  การ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง        
ครั้งที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
       ประธานสภาฯ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองได้ชี้แจงรายละเอียดตามญัตติที่
เสนอดังนี้   

   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองจะด าเนินการจัดท าโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในชุมชนต าบลในเมือง  และกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๔๘  เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๔๘  เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑  เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม
มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ด้วย  ผู้บริหารท้องถิ่น
โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองจึงได้เสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๒  ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองเพ่ือเสนอ
สภาฯ พิจารณาต่อไป  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว 
  ประธานสภาฯ สอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอความเห็นหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่  เมื่อไม่มี
ผู้ไดเสนอความเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติมแล้ว ประธานสภาฯจึงให้ที่ประชุมลงมติ 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ๓๓  เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง 
  ๕.๒   พิจารณาอนุมัติญัตติขอใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
  ประธานสภาฯ เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  ชี้แจงญัตติซึ่งมีรายละเอียดดังนี้        
   ตามท่ีข้าพเจ้าได้ยื่นญัตติขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  ใช้จ่ายเงินสะสม
จัดท าโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนและสภาฯ มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
จ านวน  ๓๙ โครงการ  เป็นเงิน  ๑๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙   
   เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 43 ให้ยกเลิกความในข้อ 89 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
   ข้าพเจ้าจึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองยกเลิกมติที่ประชุมเรื่องอนุมัติใช้จ่าย  
เงินสะสมเมื่อ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  และขออนุมติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 41 ซ่ึงให้ยกเลิกความในข้อ 87 ของระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
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   “ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่าย
แล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนส ารองเงินสะสม  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้   
   (1) กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของ
ปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด   
   (2) กรณีท่ีปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้า    
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารองเงิน
สะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น”      
   ข้อ 43 ให้ยกเลิกความในข้อ 89 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 ซ่ึง 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
   “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
   (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ  
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการ
ที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร  ปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด  
   (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  ตาม
ระเบียบแล้ว  
   (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก  
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัย
เกิดข้ึน  
   (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดยค านึงถึงฐานะการเงินการ
คลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  ”                  
   ดังนั้น  ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติ ขออนมุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือจัดท าโครงการ
ต่างๆ บ าบัดความเดือดร้อนให้กับประชาชน  จ านวน  ๓๐  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น  ๙,0๒๔,000 บาท
(เก้าล้านสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายแบบขอเสนอญัตติใช้จ่ายเงินทุน
ส ารองเงินสะสมนี้   ตามรายละเอียดแนบท้ายญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  ครั้งที่ 1  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 

1.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.และหรือซ่อมแซม ม. 1   งบประมาณ  407,000  บาท   
รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 6.00  เมตร  ยาว  135 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  810  ตร.ม.  ตามแบบ ท.1-01  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 1     

2.  โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายในเมือง-รังกาใหญ่หมู่ที่  3 งบประมาณ  1,525,000 บาท  
รายละเอียดดังนี้ 
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วิธีด าเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  6.00 เมตร ยาว  500  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2  ข้างตามแบบ  ท.1-01   พร้อมป้าย
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 2 

3.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน   หมู่ที่  4  งบประมาณ   307,000 บาท  
รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  ช่วงที่1  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว  30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  150 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง 

2)  ช่วงที่2  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  5.00 เมตร   ยาว  90 เมตร   หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร   หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  450 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง ตามแบบ       ท.1-01  
พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 14   

๔.  โครงการก่อสร้างถนนดินกลบหินคลุก หมู่ที่  5  งบประมาณ  180,000 บาท รายละเอียดดังนี้   
วิธีด าเนินการ 

  1) ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  120 เมตร  หนาเฉลี่ย  1.50 เมตร  
หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า  720 ลบ.ม.  

 2)  ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง  3.00 เมตร  ยาว  120 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  36 ลบ.ม.  ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ  
จ านวน  1  ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 
2562 ล าดับที่ 4 

๕.  โครงการก่อสร้างถนนถนนหินคลุกและหรือซ่อมแซม หมู่ที่  5 งบประมาณ  490,000  บาท  
รายละเอียดดังนี้วิธีด าเนินการ   1)  ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดกว้าง  3.00 เมตร   ยาว  1,500 เมตร     
หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  450 ลบ.ม.   ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.
ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข
ปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562  ล าดับที่ 5  

๖.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกและหรือซ่อมแซม หมู่ที่  6  งบประมาณ  490,000  บาท   
รายละเอียดดังนี้วิธีด าเนินการ   1)  ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดกว้าง  3.00 เมตร   ยาว  1,500 เมตร     
หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  450 ลบ.ม.   ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.
ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข
ปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 6  

๗.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เชื่อมต าบลในเมือง กับ ต าบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ 7        
งบประมาณ  320,000  บาท  รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดกว้าง  3.00 เมตร   ยาว  1,000 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  300 ลบ.ม.   ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.ก าหนด     พร้อมป้าย
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 8 
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๘.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกุ้งเนื้อย่างเชื่อมซอย อ.เชิด หมู่ที่ 8 งบประมาณ  495,000 บาท  
รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)   ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  240  เมตร  หนาเฉลี่ย  15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม ตามแบบ ท.1-01  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย   
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 19 

๙.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  10  งบประมาณ   208,000  บาท    รายละเอียดดังนี้  
วิธีด าเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  ๓.00 เมตร  ยาว 1๓0 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง ตามแบบ ท.1-01  พร้อมป้าย
โครงการจ านวน  1  ป้าย   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง        
ครั้งที่ 1 หน้า 21 

1๐.  โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมทับหน้าหินคลุก หมู่ที่ 9 (ซอยนิยมพัฒนา) งบประมาณ 90,000 
บาท   รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  เสริมดินขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  103 เมตร  สูงเฉลี่ย  0.80 เมตร  หรือมีปริมาตร
ดินไม่น้อยกว่า  330 ลบ.ม.   

2)  ลงหินคลุกขนาดกว้าง  3.00 เมตร   ยาว  103 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  31 ลบ.ม. ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.ก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 171 

1๑.  โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมทับหน้าหินคลุก หมู่ที่ 9 (ซอยสมศักดิ์พัฒนา)  งบประมาณ 
60,000 บาท   รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ 1)  เสริมดินขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว  65 เมตร  สูงเฉลี่ย  0.80 เมตร  หรือมีปริมาตร
ดินไม่น้อยกว่า  208 ลบ.ม.   

2)  ลงหินคลุกขนาดกว้าง  3.00 เมตร   ยาว  65 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  20 ลบ.ม. ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.ก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 171 

1๒.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกและหรือซ่อมแซม หมู่ที่ 9 งบประมาณ  270,000 บาท  
รายละเอียดดังนี้วิธีด าเนินการ   1)  เสริมดินขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  245 เมตร  สูงเฉลี่ย  1.00 เมตร  
หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า  980 ลบ.ม.  2)  ลงหินคลุกขนาดกว้าง  3.00 เมตร   ยาว  245 เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  74ลบ.ม. ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.ก าหนด  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 9    

  1๓.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านขี้เหล็กเชื่อมต าบลนิคมฯ หมู่ที่ 11 งบประมาณ  480,000 
บาท   รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ 1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  ๕.00 เมตร   ยาว  1๙๕ เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๙๗๕ ตร.ม   พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง ตามแบบ ท.1-01 พร้อมป้าย
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ปรากฏในแผนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ล าดับที่ ๒๘    
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๑๔.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยน้ าซับ  หมู่ที่  12 งบประมาณ  208,000 บาท  รายละเอียด
ดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  100 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม   พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง ตามแบบ ท.1-01 พร้อมป้าย
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง      
ครั้งที่ 1 หน้า 23 

๑๕.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายซอย 1 บ้านนายจุล  หมู่ที่  13  งบประมาณ   210,000 
บาท   รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  ลงหินคลุกขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  500 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10เมตร  หรือมี
ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า  200 ลบ.ม. ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ   
จ านวน  1  ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 114 

๑๖.  โครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังและหรือหินคลุก สายล าห้วยฉกาจ หมู่ที่ 13 งบประมาณ 
90,000 บาท   รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  ลงหินคลุกขนาดกว้าง  3.00 เมตร   ยาว  300 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมี
ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า  90 ลบ.ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.ก าหนด   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 11 

๑๗.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกและหรือซ่อมแซม  หมู่ที่ 13 งบประมาณ 390,000 บาท  
รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  ลงหินคลุกขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  900 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมี
ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า  360 ลบ.ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.ก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 12 

๑๘.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  14  งบประมาณ  65,000  บาท   รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  3.00 เมตร   ยาว  45 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  135  ตร.ม   ตามแบบ ท.1-01   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ล าดับที่  14 

๑๙.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.และหรือซ่อมแซม หมู่ที่ 14  งบประมาณ  230,000  บาท   
รายละเอียดดังนี้  วิธีด าเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว  112 เมตร หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 448 ตร.ม ตามแบบ ท.1-01 พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1  
ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562         
ล าดับที่ 15 

2๐.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.และหรือซ่อมแซม หมู่ที่ 15  งบประมาณ  289,000  บาท   
รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  141 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  564  ตร.ม   ตามแบบ ท.1-01  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 26 
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2๑.  โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังหรือหินคลุก หมู่ที่ 15 งบประมาณ  240,000 บาท   
รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  ลงหินคลุกขนาดกว้าง  3.00 เมตร   ยาว 750 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมี
ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า  225 ลบ.ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.ก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 13 

2๒.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. และหรือซ่อมแซม  หมู่ที่  16 งบประมาณ   495,000  บาท   
รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  240 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  960 ตร.ม   ตามแบบ  ท.1-01   พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 16 

๒๓.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  17 (ซอยสุพิศ) งบประมาณ 145,000 บาท รายละเอียด
ดังนี้  วิธีด าเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  3.00 เมตร   ยาว  100 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  300 ตร.ม ตามแบบ ท.1-01 พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 28 

๒๔.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเลียบคลองใหญ่ หมู่ที่ 17 งบประมาณ  38,000 บาท   
รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  19 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร    
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  76 ตร.ม   ตามแบบ  ท.1-01  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 17  

๒๕.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.และหรือซ่อมแซม  หมู่ที่  18  งบประมาณ   391,000  บาท   
รายละเอียดดังนี้  วิธีด าเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  190 เมตร     หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม ตามแบบ ท.1-01  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 
1  ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2562  
ล าดับที่ 18  

๒๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล.และหรือซ่อมแซม  หมู่ที่  20  งบประมาณ   268,000 บาท   
รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  3.00 เมตร   ยาว  170 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 510 ตร.ม ตามแบบ ท.1-01 พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 19 

๒๗. โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับลงหินคลุกบดอัดแน่น  ซอย 2 หมู่ที่ 21 งบประมาณ 
170,000 บาท   รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  เสริมดินขนาดกว้าง  6 เมตร   ยาว  90 เมตร  สูงเฉลี่ย  1.20 เมตร  หรือมีปริมาตรดิน 
ไม่น้อยกว่า  648 ลบ.ม.  2)  ลงหินคลุกขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  100 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  40 ลบ.ม. ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.ก าหนด   พร้อมป้าย
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 20 
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๒๘.  โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับลงหินคลุกบดอัดแน่น  ซอย 5  หมู่ที่ 21  งบประมาณ   
220,000 บาท   รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ 1)  เสริมดินขนาดกว้าง  6 เมตร   ยาว  100 เมตร  สูงเฉลี่ย  1.50 เมตร  หรือมีปริมาตร
ดินไม่น้อยกว่า  900 ลบ.ม.   

2)  ลงหินคลุกขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  100 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  40 ลบ.ม. ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.ก าหนด   พร้อมป้ายโครงการ  
จ านวน  1  ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1  พ.ศ. 
2562 ล าดับที่ 22 

๒๙.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15  งบประมาณ  173,000 บาท   รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  5.00 เมตร   ยาว  69 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  345 ตร.ม   ตามแบบ ท.1-01  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 27 

3๐. โครงการก่อสร้างถนนดินและหรือถนนดินกลบลูกรัง หมู่ที่ 4   งบประมาณ  80,000 บาท   
รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  เสริมดินขนาดกว้าง  4 เมตร  ยาว  106 เมตร  สูงเฉลี่ย  0.50 เมตร  หรือมีปริมาตรดิน
ไม่น้อยกว่า  424 ลบ.ม.ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.ก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 28 
  รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น  ๙,0๒๔,000  บาท (เก้าล้านสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

   ประธานสภาฯ สอบถามผู้บริหารว่าเหตุใดจึงขอยกเลิกมติที่ประชุมเรื่องการใช้จ่ายเงินสะสม
เมื่อวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ขอให้ชี้แจงเพ่ิมเติม 

   นายกฯ กล่าวว่าขอให้ปลัดชี้แจงในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ซึ่งปลัดได้กล่าวชี้แจงให้ที่
ประชุมทราบว่างบประมาณของ อบต.นั้นจะมีอยู่สามส่วน  ส่วนแรกคืองบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ซึ่งตั้งงบประมาณไว้  ๗๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท ส่วนที่สองคือเงินสะสมซึ่ง ณ วันที่ 
๒๕  เมษายน  ๒๕๖๒  มีเงินสะสมอยู่ทั้งสิ้น  ๑๔,๗๕๓,๑๑๘.๓๘  บาท  และส่วนที่สามคือเงินทุนส ารองเงิน
สะสม  จ านวน  ๒๐,๗๖๔,๓๑๕.๒๖  บาท 

   ตามรายงานยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้คงเหลือ  ณ วันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๒  มีเงินสะสม
จ านวน  ๑๔,๗๕๓,๑๑๘.๓๘  บาท  จะต้องใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561  ข้อ 43 ดังนี้ 
   ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ  
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการ
ที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร  ปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด  
    ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  ตาม
ระเบียบแล้ว  
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    ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน (๔,๓๒๔,๕๖๐ 
บาท)  และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณี
ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น (๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท)  และเป็นเงินสะสมที่อนุมัติแล้วยังไม่ด าเนินการอีก  
๓,๕๕๓,๗๐๕.๐๕  บาท  
   ดังนั้นตามท่ีสภาอนุมัติให้จ่ายแล้วผู้บริหารจึงไม่สามารถด าเนินการได้  เนื่องจากเงินสะสมไม่
เพียงพอแก่การใช้จ่ายต้องกันเงินไว้ตามระเบียบข้างต้น 
   ส าหรับเงินทุนส ารองเงินสะสม  ณ  วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  มีจ านวนทั้งสิ้น  
๒๐,๗๖๔,๓๑๕.๒๖  บาท  สามารถน าไปใช้ไดต้ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการว่าด้วยการรับเงินการ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2561  ข้อ 41 ซ่ึงให้ยกเลิกความในข้อ 87 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน  
   “ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่าย
แล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนส ารองเงินสะสม  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้   
   (1) กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคมของ
ปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด   
   (2) กรณีท่ีปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสม
เฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น”      
   เงินทุนส ารองเงินสะสมขณะนี้มีจ านวน  ๒๐,๗๖๔,๓๑๕.๒๖  บาท  ร้อยละสิบห้าของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน  ๑๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท  ส่วนเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่น าไปใช้จ่ายได้ จ านวน  ๙,๐๖๔,๓๑๕.๒๖  บาท   
   ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะอภิปราย  สอบถามหรือแสดงความเห็นหรือไม่  
  นายอุทัย  สอพิมาย  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  กล่าวว่าการยกเลิกมติท่ีประชุมเรื่องการใช้จ่ายเงิน
สะสมที่ผ่านมาจะท าให้ประชาชนเสียโอกาสในการได้รับการพัฒนาตามโครงการต่างๆ แต่ก็เห็นด้วยที่จะยกเลิก
มติเพราะถ้าด าเนินการต่อไปจะท าให้ผิดระเบียบทางราชการ 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองได้ชี้แจงเพ่ิมเติมถึงการขอยกเลิกมติที่ประชุมสภาฯ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเมื่อวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ ว่าเพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนได้ซึ่งที่ผ่าน
มาก็ยังไม่มีอะไรเสียหายเนื่องจากไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในการใช้เงินสะสมดังกล่าวและเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
  นายอุทัย  สอพิมาย  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑   เสนอว่าการลงมตินั้นขอเสนอให้ลงเป็นสองครั้งคือ  
ครั้งที่หนึ่งให้ลงมติเก่ียวกับการยกเลิกมติท่ีประชุมที่อนุมัติให้ใช้เงินสะสม   จ านวน  ๓๙ โครงการ  เป็นเงิน  
๑๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) เมื่อวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   และครั้งที่สองให้ลงมติอนุมัติ



- 11 - 
 

ให้ใช้เงินทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน  ๓๐  โครงการ  จ านวนเงินทั้งสิ้น   ๙,0๒๔,000  บาท (เก้าล้านสอง
หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

  ประธานกล่าวว่าก่อนการเสนอญัตติให้สภาพิจารณาในเรื่องใดนั้นขอให้ตรวจสอบระเบียบ
กฏหมายข้อมูลต่างๆ ให้รอบคอบไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดได้  ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะอภิปราย  
สอบถามหรือแสดงความเห็นหรือไม่ ไม่มีผู้ใดสอบถามแล้วจึงให้ที่ประชุมได้ลงมติต่อไป 
  ประธานสอบถามที่ประชุมว่าผู้ใดเห็นควรให้ยกเลิกมติที่ประชุมสภาที่อนุมัติให้ใช้เงินสะสม   
จ านวน  ๓๙ โครงการ  เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) เมื่อวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒    
  มติที่ประชุม   เห็นควรยกเลิกจ านวน  ๓๓ เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
   ประธานสอบถามที่ประชุมว่าผู้ใดเห็นควรอนุมัติการใช้จ่ายเงินเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  
๓๐  โครงการ  จ านวนเงินทั้งสิ้น   ๙,0๒๔,000  บาท (เก้าล้านสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
  มติที่ประชุม   อนุมัติ  จ านวน  ๓๓ เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
    ๖.๑  เรื่องการลดยอดลูกหนี้ค้างช าระเนื่องจากจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้ค้างช าระโดยไม่มีมูลหนี้
และกรณีจัดเก็บข้อมูลผิดพลาด 
   ประธานให้นายก อบต.ในเมืองชี้แจง  นายกฯให้ปลัดชี้แจงซึ่งมีรายละเอียดดังนี้    
   ด้วย งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองเสนอเรื่องการลดยอดลูกหนี้
ค้างช าระเนื่องจากจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้ค้างช าระโดยไม่มีมูลหนี้หรือจัดเก็บข้อมูลผิดพลาด  ท าให้มีลูกหนี้ค้างช าระ
ไม่ตรงตามความจริงซึ่งงานบัญชีได้ด าเนินการทางด้านการบันทึกบัญชีโดยได้ปรับลดยอดลูกหนี้ที่ได้รับอนุมัติให้
ลดยอดลูกหนี้ค้างช าระเรียบร้อยแล้วเมื่อ 30  กันยายน  2561   

เพ่ือให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4772  ลงวันที่ 23  
ธันวาคม  2552  เรื่องหลักเกณฑ์การจ าหน่ายหนี้สูญการลดยอดลูกหนี้ค้างช าระและวิธีการบันทึกบัญชีข้อ 2 
การลดยอดลูกหนี้ค้างช าระ  กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้ค้างช าระโดยไม่มีมูลหนี้หรือ
จัดเก็บข้อมูลผิดพลาดและได้บันทึกเป็นรายได้ประจ าปีไว้แล้ว  ท าให้ยอดลูกหนี้ค้างช าระไม่ตรงตามความเป็น
จริง  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับลดยอดลูกหนี้ค้างช าระตามความเป็นจริงได้  โดยให้เสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นอนุมัติ และแจ้งสภาท้องถิ่นทราบ 

 ประกอบด้วยลูกหนี้ค้างช าระภาษีโรงเรือน  จ านวน  ๑๙ ราย  เป็นเงิน ๑๙,๐๙๘ บาทซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นร้านค้าหรือโรงเรือนที่ปิดกิจการแล้ว  และลูกหนี้ค้างช าระภาษีป้าย  จ านวน ๘ ราย  เป็นเงิน  ๕,๘๐๐  
บาท ส่วนใหญ่ปิดกิจการ  จึงเรียนแจ้งที่ประชุมสภาฯเพ่ือทราบ 

 ๖.๒  การเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และการจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ประธานสภาฯ ให้นายพุฒิพงษ์  โรจน์พิทักษ์เลิศ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนกล่าว 
ต่อที่ประชุมว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ซึ่งจะต้องจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
จึงขอให้ทุกหมู่บ้านได้ตรวจสอบโครงการต่างๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ที่จะน าไปจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓  หากโครงการใดท่ีไม่ปรากฏในแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ก็
ขอให้ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนฯ และขอให้เร่งรัดตรวจสอบ  จัดเตรียมแผน  เช่น  การจัดท าประชาคม       
การส ารวจออกแบบประมาณการค่าใช้จ่าย เป็นต้น   
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