
  บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี  ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

วันท่ี  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
ณ.  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

๑ นายทองใบ   ไตรยราช ประธานสภา อบต.หนองปลิง ทองใบ  ไตรยราช  
๒ นายวัชระพงษ์   พิมเสน รองประธานสภา อบต.หนองปลิง วัชระพงษ์   พิมเสน  
๓ นายประภาส    โพธิ์ศรี สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม.๓  ประภาส   โพธิ์ศรี  
๔ นายไพรัตน์    ศรีส าราญ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม.๘ ไพรัตน์   ศรีส าราญ  
๕ นายไวพจน์   สุรินทะ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม.๖ ไวพจน์   สุรินทะ  
๖ นางวิไลวรรณ  ค าภูแสน สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม.๕ วิไลวรรณ   ค าภูแสน  
๗ นายจันทร์ศรี  พัฒคาต สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๕ จันทร์ศรี  พัฒคาต  
๘ นางอภัยวรรณ  เจริญสุทธินันท์ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๒ อภัยวรรณ  เจริญสุทธินันท์  
๙ นายสมเพศ   ผลาจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๑ สมเพศ   ผลาจันทร์  
๑๐ นายจักรพงษ์   ดอนคง สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๔ จักรพงษ์  ดอนคง  
๑๑ นายโชคชัย   โคตะมา สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๑ โชคชัย   โคตะมา  
๑๒ นายสมพร   สุรินทะ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๔ สมพร   สุรินทะ  
๑๓ นางตองอ่อน   โยธายุทธ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๗ ตองอ่อน   โยธายุทธ  
๑๔  นายธนสิทธ์ิ  ริค าแง   สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๖ ธนสิทธ์ิ  ริค าแง    
๑๕  นางนิพล  โคตะมา สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๓ นิพล  โคตะมา  
๑๖ นายก าพล  ประดับศิลป์ เลขานุการสภา อบต.หนองปลิง  ก าพล  ประดับศิลป์  

 
 
ผู้ไม่มาประชุม   
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑ นายปริญญา  โคตมา สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๒  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
๑ นายเต็มชัย  ผลาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เต็มชัย  ผลาจันทร์  
๒ นายนอม     โคตะมา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นอม     โคตะมา  
๓ นายจ านงค์     ไพค านาม เลขานุการนายก อบต. จ านงค์    ไพค านาม  
๔ นางสาวนิรมล  นามฮุง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล นิรมล   นามฮุง  
๕ นายบุญชู   โฮมวงศ์ นักบริหารงานช่าง บุญชู   โฮมวงศ์  
๖ นายอนุทิน  ลามค า นักพัฒนาชุมชน อนุทิน  ลามค า  



ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

๗ นางก่ิงดาว  ศรีวิเศษ เจ้าพนักงานพัสดุ ก่ิงดาว  ศรีวิเศษ  
๘ นางทัศนีย์  เจริญไชย นักบริหารงานการคลัง ทัศนีย์  เจริญไชย  
๙ นางงามตา  โยธายุทธ แม่บ้าน งามตา  โยธายุทธ  
๑๐ นายพาณิชย์  บุญยู หัวหน้าส านักปลัด พาณิชย์  บุญยู  
๑๑ นางสุวรรณา ถันชมนาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุวรรณา ถันชมนาง  
๑๒ นางรุ่งนะภา  ตุพิลา นักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่งนะภา  ตุพิลา  
๑๓ นายกฤษณะ  ฐานลุน นักวิชาการศึกษา กฤษณะ  ฐานลุน  
๑๔ นายชัทชัย  เวียงศรี นายช่างโยธา ชัทชัย  เวียงศรี  
๑๕ นางสาวพรรณภา หินสอ เจ้าพนักงานสาธารณสุข พรรณภา หินสอ  
๑๖ นางสาววัทนพร  เกตุสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ วัทนพร  เกตุสุวรรณ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บันทึกการประชุม... 
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  บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี  ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

วันท่ี  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
ณ.  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

............................................................................................................... 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

  เม่ือถึงก าหนดเวลาการประชุม  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ( นายก าพล  
ประดับศิลป์)  ได้เชิญสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  เข้าห้องประชุมและได้ส ารวจดูว่ามีสมาชิกครบ
องค์ประชุม  จึงได้เชิญให้สมาชิกนั่ง  และได้เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (นายทองใบ ไตรย
ราช)  กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมัย วิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ และได้ด าเนินการ
ประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  สวัสดีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงทุกท่าน  ในการประชุมใน 
(นายทองใบ  ไตรยราช) วันนี้ เป็นการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ โดยท่านนาย 

อ าเภอนิคมน้ า อูนได้เรียกประชุมสภาฯสมัยประชุมวิสามัญในครั้งนี้  ซ่ึงตามประกาศเรียก
ประชุมระบุว่า ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง มีความประสงค์
ขอให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่  ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองปลิง เพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
ในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม อ าเภอนิคมน้ าอูนพิจารณาแล้วจึงให้เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ใน
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  

ท่ีประชุม  รับทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา  
ประธานสภาฯ  ขอมอบให้ทางเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

เลขานุการสภาฯ  ตามที่ได้ส าเนารายงานการประชุมฯสมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒     
(นายก าพล ประดับศิลป์) เม่ือวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสภาฯ เพ่ือมอบ ให้

สมาชิกสภาฯตรวจดู และท่านสมาชิกทุกท่านได้น าเอกสารมาในวันนี้ ขอให้ทุกท่านได้
ตรวจสอบส าเนารายงานการประชุมฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ เม่ือวันที่  
๑๙ มีนาคม  ๒๕๖๒ ว่ามีรายละเอียดตรงตามระเบียบวาระ หรือมติที่ประชุม หรือไม่ 

/อย่างไร ... 
 



-๔- 
 

อย่างไร หากท่านใดเห็นควรให้มีการแก้ไข ถ้อยค าใดๆในรายงานการประชุม ขอให้เสนอ
ต่อที่ประชุมได้พิจารณา 

ท่ีประชุม  ได้ตรวจดูรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มี  

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และเม่ือไม่มีการเปลี่ยนแปลง
(นายทองใบ ไตรยราช) แก้ไขใดๆเพ่ิมเติมอีก ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  

ประจ าปี ๒๕๖๒ เม่ือวันที่  ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ หรือไม่ อย่างไร  

มติท่ีประชุม  -  รับรองรายงานการประชุม ๑๔  เสียง 
- ไม่รับรองรายงานการประชุม - เสียง 
- งดออกเสียง   ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน ๑๓ โครงการ 

ประธานสภาฯ  เนื่องจากวันนี้ท่านนายกฯ ได้เดินทางไปรักษาตัวตามการนัดของแพทย์ จึงไม่อาจเข้า 
(นายทองใบ  ไตรยราช) ร่วมประชุมในวันนี้ได้ จึงได้ท าเป็นหนังสือขออนุญาตให้ท่านรองนายกฯ นายเต็มชัย  

ผลาจันทร์ เป็นตัวแทนในการชี้แจงรายละเอียดในการประชุมในคราวนี้  และกระผมใน
ฐานะประธานสภาฯได้อนุญาตให้ท่านรองนายกฯ นายเต็มชัย  ผลาจันทร์ เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียดแทนท่านนาย อบต.หนองปลิง ล าดับต่อไปขอเชิญท่านรองนายกฯได้ชี้แจง
ต่อที่ประชุม 

รองนายก อบต.  เนื่องด้วยมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือ  
(นายเต็มชัย  ผลาจันทร์)บรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ โดยในคราวนี้ได้เสนอ 

โครงการให้ที่ประชุมสภาพิจารณาจ านวน ๑๓ โครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพ้ืนที่ให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ดังนั้ น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนิน การแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชน และเนื่องจากได้รับแจ้งจากทางผู้น าชุมชนหลายๆชุมชนว่า ประชาชน
เดือดร้อนจากสภาพปัญหาของถนนที่ใช้สัญจรไปมา มีสภาพพ้ืนผิวจราจรของถนนเกิด
เป็นหลุมเป็นบ่อ ขรุขระ ไม่เรียบตลอดแนว เป็นอุปสรรคต่อการขนถ่ายผลิตผลทางการ
เกษตรอย่างมาก สัญจรไปมายากล าบาก เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ส่งผลท าให้ยานพาหนะ
เกิดการช ารุดเสียหาย  
 

/ดังนั้น ทางผู้บริหาร ... 
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 ดังนั้น ทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องจึงได้ออกพ้ืนที่ส ารวจสภาพปัญหา
ของแต่ละชุมชนที่จ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน และพบว่าปัญหาที่
ทางแต่ละชุมชนต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วนก็คือปัญหาทางด้านถนน และปัญหาเรื่อง
ขยะ เนื่องจากพ้ืนที่ที่ก าจัดขยะมูลฝอยมีปริมาณและขนาดไม่เพียงพอรองรับปริมาณ
ขยะ และขยะมูลฝอยได้ถูกก าจัดฝังกลบเต็มพ้ืนที่ของบ่อขยะแล้ว ปัจจุบันไม่สามารถที่
จะด าเนินการฝังกลบได้อีกต่อไปเนื่องจากไม่มีพ้ืนที่หลุมบ่อขยะที่จะรองรับขยะมูลฝอย
ได้ ส่งผลท าให้มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ไม่อาจก าจัดได้เป็นจ านวนมาก สะสมเป็นกองขยะ
สูง มีการคุ้ยเขี่ยของสัตว์ ส่งกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและสัตว์พาหะน าโรค
ชนิดต่างๆ จึงเห็นควรพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ส าหรับด าเนินการแก้ไขปัญหา
ทางด้านถนน และด้านขยะ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าว ก่อน
อ่ืนขอให้ท่านปลัดฯได้ชี้แจงหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจ่ายขาดเงินสะสมให้สมาชิกสภาฯได้
รับทราบ 

เลขานุการสภาฯ การจ่ายขาดเงินสะสมนั้น มีหลักเกณฑ์ก าหนดแนวทางด าเนินการ คือ 
(นายก าพล ประดับศิลป์) ๑)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑  

ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซ่ึงเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท า เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่
กฎหมายก าหนด 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

(๓) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
และกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 

(๔) เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนิ นกา รก่อหนี้ ผูกพันให้เสร็จสิ้ นภาย ในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี ถัดไป  หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ลงวันที่ ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

/เพ่ือสนับสนุน ... 



             -๖-  

 เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซ่ึงหนังสือสั่งการฉบับนี้ถือเป็นหนังสือสั่งการฉบับล่าสุดที่ก าหนดหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขเก่ียวกับการจ่ายขาดเงินสะสม รายละเอียดตามที่ส าเนาแจกแก่ทุกท่านแล้วนั้น 
โดยสาระส าคัญจะเริ่มที่หน้า ๒ ข้อ ๒. กล่าวคือ 
     ๒.กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ซ่ึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมีเงินสะสมหลังจากได้ส ารองเป็นรายจ่ายที่จ าเป็น
ไว้แล้วเพียงพอที่จะน าไปใช้จ่าย เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ และสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐได้โดยไม่กระทบต่อ
เสถียรภาพทางการคลังระยะยาว ดังนั้น เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบวินัยทางการเงินการคลัง
ที่ดี และสอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพสังคมในปัจจุบัน จึงเห็นควร
ด าเนินการดังนี้ 
 ๒.๑ อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ และสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑.๑ ในการใช้จ่ายเงินสะสม ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึง
ตระหนักอยู่เสมอว่า เจตนารมณ์ของของการก าหนดให้มีเงินสะสมนั้น ก็เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะทางการเงินการคลังที่ม่ันคง พร้อมที่จะรับภาระในการแก้ไข
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในอนาคตที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ หรือน าไปใช้เพ่ือการ
จัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ ดังนั้น จึงควรพิจารณาใช้
จ่ายเงินสะสมอย่างระมัดระวัง เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานต ามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒.๑.๒ ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   ๒.๑.๒.๑ ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่ น าไป ใช้ จ่าย ได้  ณ 
ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภท แล้วน าไปหักรายการเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้
ด าเนินการหรือยังไม่ได้เบิกเงิน เพ่ือพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สามารถ
น าไปใช้จ่ายได้ 
   ๒ .๑ .๒ .๒  เ พ่ื อ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ เป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

/และการตรวจเงิน ... 



-๗- 
 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 
๘๙ วรรคท้าย ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือ
เพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่ มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้
จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว ดังนั้น ก่อนจะน าเงิน
สะสมตามจ านวนในข้อ ๒.๑.๒.๑ ไปใช้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส ารองเงิน
สะสมไว้เพ่ือใช้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้ 
    (๑) ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยค านวณ
จากฐานเงินเดือน ค่าจ้างบุคลากรท้องถิ่น ประมาณ ๖ เดือน 
    (๒) ส ารองรายจ่ายประจ าที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน 
เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในกรณีที่งบประมาณไม่
เพียงพอ หรือได้รับการจัดสรรล่าช้า ประมาณ ๓ เดือน 
    (๓) ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย โดยส ารองไว้ร้อยละ 
๑๐ ของยอดวงเงินสะสมคงเหลือหลังจากหักรายการตามข้อ ๒.๑.๒.๑ และข้อ ๒.๑.๒.๒ 
(๑) และ (๒) 
  ๒.๑.๓ ก าหนดแนวทางด าเนินการเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
น าเงินสะสมไปใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ดังนี้ 
   ๒.๑.๓.๑ โครงการที่ จ ะด า เนิ น การ จ ะต้องเป็ น ไป เพ่ื อ
ประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่เป็นการใช้จ่ายในกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์
หรือฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น 
   ๒.๑.๓.๒ โครงการหรือกิจการที่ จะด าเนินการต้องอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการบริการชุมชนและสังคม กิจการ
ที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิ จการที่จัดท าขึ้นเพ่ือ
บ าบัดความเดือดร้องของประชาชน 
   ๒.๑.๓.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินสะสมไปใช้จ่าย
ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ความส าคัญกับ
โครงการ ดังนี้ 
    (๑) ด้าน โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐา น เช่ น 
ก่อสร้างถนน ก่อสร้างระบบระบายน้ า ก่อสร้างสวนสาธารณะ ก่อสร้างสนามกีฬา 
    (๒) ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค
และน้ า เพ่ือการเกษตร เช่น สร้าง/ซ่อมระบบประปา ถังน้ ากลางประจ าหมู่บ้าน ท าฝาย
น้ าล้น ขุดเจาะบ่อบาดาล ธนาคารน้ าใต้ดิน ขุดลอกห้วยหนองคลองบึง 
    (๓) การพัฒนาตลาดท้องถิ่น เช่น การจัดให้มีหรือ
ปรับปรุงตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     (๔) การจัดการขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาด
ในท้องถิ่น 

     (๕) การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การจัดสิ่ง 
/อ านวยความสะดวก ... 



-๘- 
 
 อ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สนับสนุน

ให้ผู้สูงอายุได้รับบริการขั้นพ้ืนฐานด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต การส่งเสริม
การฝึกอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส เด็กก าพร้า ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ 

     (๖) ด้ า นกา ร ศึกษา  เช่น  กา รปรั บปรุ งอาคา ร
สถานศึกษา สนามเด็กเล่น สร้างปัญญาการเรียนรู้ของเด็ก 

     (๗) ด้านการสนับสนุนการด าเนินงา นตามหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการศูนย์การเรียนรู้เพ่ือชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง
ตามรอยพ่อ ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารร้านค้าชุมชน ตลาดชุมชน 

     (๘) ด้า นสนั บสนุ นกา รท่ องเที่ ย วใน เขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ก่อสร้างห้องสุขา ก่อสร้างถนนไปแหล่งท่องเที่ยว 

     (๙) การจัด ให้มีการบ ารุงสน ามกีฬาหรือสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

     (๑๐) ด้านโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ 
เช่น ถนน สะพาน อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 

   อนึ่ง การใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การกีฬา หรือการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความส าคัญกับการใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบตาม
นโยบายของรัฐบาลด้วย 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอ สอบถาม หรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มี  

ประธานสภาฯ  ขอให้ท่านผู้อ านวยการกองคลังได้ชี้แจงรายละเอียดในส่วนของยอดเงินสะสมคงเหลือ  
(นายทองใบ  ไตรยราช)  และหากต้องกันยอดเงินรายจ่ายประจ าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ 

เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการใช้ จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น เพ่ือ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะยังคงเหลือเงินสะสมที่จะจ่ายได้เป็นจ านวนเท่าใด 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง ข้อเท็จจริงนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง มีรายละเอียดเงินสะสม ดังนี้ 
(นางทัศนีย์ เจริญไชย)  ๑) มียอดเงินสะสม หลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักส่งฝากเงินทุนส่งเสริม 

/กิจการ ... 



-๙- 
 

กิจการองค์การบริหารส่วนต าบล (ก.ส.อ.) รวมจ านวนประมาณ ๙,๑๐๑,๔๘๔.๑๘ บาท 
๒) เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ และยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน - 

บาท  
๓) ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จ านวน ๖ เดือน รวมประมาณ  = 

๔,๔๖๕,๐๘๐ บาท 
๔) ส ารองรายจ่ายประจ าที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้

พิการ จ านวน ๖ เดือน รวมประมาณ ๒,๘๓๘,๔๖๒ บาท 
๕) เงินสะสมคงเหลือ ๑,๘๐๒,๙๔๒.๑๘  บาท 
๖) ส ารองกรณีสาธารณภัย ๑๐ % รวมประมาณ ๑๘๐,๒๙๔.๒๒ บาท 
๗) คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ประมาณ ๑,๖๒๒,๖๔๗.๙๖ บาท 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอ สอบถาม หรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มี  

เลขานุการสภาฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง มีงบประมาณยอดเงินสะสมเพียงพอที่สามารถจะ
(นายก าพล ประดับศิลป์) จ่ายขาดเงินสะสมทั้งจ านวน ๑๓ โครงการตามที่เสนอให้พิจารณาได้ และทั้ง ๑๓  

โครงการบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ท่ีประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอ สอบถาม หรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มี  

ประธานสภาฯ  ขอให้ท่านรองนายกฯได้เสนอโครงการที่จะขออนุมัติให้พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมไปที 
(นายทองใบ  ไตรยราช) ละโครงการและให้ที่ประชุมลงมติไปทีละโครงการ 

๓.๑ โครงการขุดบ่อขยะบ้านทันสมัย หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึก 
๔ เมตร งบประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท  

รองนายก อบต.  โครงการขุดบ่อขยะ บ้านทันสมัย หมู่ที่ ๓ ต าบลหนองปลิง เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏ
(นายเต็มชัย ผลาจันทร์) ว่า บริเวณพ้ืนที่ท่ีจะรองรับขยะมูลฝอย ณ บ่อขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง 

ปลิง มีพ้ืนที่หลุมส าหรับฝังกลบขยะไม่เพียงพอที่จะรองรับขยะ เนื่องจากหลุมเดิมนั้นได้ 
/ด าเนินการ ... 

 



-๑๐- 
 
ด าเนินการฝังกลบขยะเต็มพ้ืนที่หลุมหมดแล้ว ท าให้ขยะเกิดเป็นกองขยะขนาดใหญ่ เกิด
เป็นขยะมูลฝอยตกค้าง ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนที่อาศัยโดยรอบและผู้ที่สัญจรไป
มา เกิดปัญหาเหตุร าคาญ เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค การปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม 
แหล่งน้ า  และพ้ืนที่เกษตรกรรม และหากเข้าสู่ช่วงฤดูฝน น้ าฝนจะชะล้างกองขยะมูล
ฝอยและน าพาเชื้อโรค สารพิษต่างๆไหลตามกระแสน้ าลงสู่พ้ืนที่การเกษตร ที่อยู่อาศัย 
บ่อน้ าสาธารณะ เขื่อนน้ าอูน หากไม่รีบด าเนินการแก้ไขผลกระทบจะรุนแรงและส่งผล
เป็นวงกว้างยากที่จะแก้ไขปัญหาได้ 

จพง.สาธารณสุข เหตุที่ต้องด าเนินงานตามโครงการขุดบ่อขยะ บ้านทันสมัย หมู่ที่ ๓ ต าบลหนองปลิงนั้น 
(น.ส.พรรณภา หินสอ) เนื่องจากบ่อเดิมต้ืน และรถแทรกเตอร์ดันไม่ได้แล้ว ต้องด าเนินการขุดบ่อขยะใหม่ บ่อ 

เดิมอาจพิจารณาด าเนินการน าต้นไม้มาปลูกก็ได้ 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๓ เห็นด้วยกับการด าเนินการขุดบ่อเพ่ิมเพ่ือใช้ฝังกลบ เนื่องจากขยะไมมีพ้ืนที่ฝังกลบ ส่งผล 
(นางนิพล  โคตะมา) ท าให้ขยะกองสูง ปลิวฟุ้งกระจายไปยังพ้ืนที่สวนยางพาราของเกษตรกรที่อยู่โดยรอบ ส่ง

กลิ่นเหม็นน่าร าคาญ และเป็นแหล่งรวมของสัตว์พาหะน าโรค ต้องรีบด าเนินการแก้ไข 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๓ เห็นด้วยกับการด าเนินการขุดบ่อเพ่ิมเพ่ือใช้ฝังกลบ เนื่องจากขยะไม่มีพ้ืนที่ฝังกลบ  
(นายประภาส โพธ์ิศรี) 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม อภิปราย หรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มี  

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และเม่ือไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อ 
(นายทองใบ ไตรยราช) ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินงานตามโครงการขุดบ่อขยะ 

บ้านทันสมัย หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึก ๔ เมตร งบประมาณ 
๘๕,๐๐๐ บาท  ดังกล่าว หรือไม่ อย่างไร 

มติท่ีประชุม  -   อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ๑๔  เสียง 
-  ไม่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  - เสียง 
-   งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

๓.๒ โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายล้อมรอบพ้ืนที่ขยะมูลฝอย อบต.หนองปลิง ขนาดยาว 
๒๑๐ เมตร สูง ๒.๒๐ เมตร งบประมาณ ๒๗๓,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านรองนายกฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 
 

/รองนายก อบต. ... 



-๑๑- 

รองนายก อบต.  โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายล้อมพ้ืนที่ขยะมูลฝอย การที่บ่อขยะองค์การบริหารส่วนต าบล
(นายเต็มชัย ผลาจันทร์) หนองปลิงไม่มีรั้วก าแพงที่ปิดมิดชิด เป็นเพียงเสาปูนล้อมด้วยรวดหนามจึงท าให้ขยะมูล 

ฝอยฟุ้งกระจายไปยังนอกพ้ืนที่ของบ่อขยะ ไม่ว่าจะเป็นทางสาธารณะ พ้ืนที่ สวน
ยางพารา พ้ืนที่การเกษตรข้างเคียง เป็นภาพบรรยากาศที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
สกปรก ไม่สวยงาม เกิดการคุ้ยเขี่ ยของสัตว์ และมีบุคคลลักลอบเผาขยะมูลฝอย ท าให้
เกิดการลุกลามเผาไหม้พ้ืนที่สวนยางพาราข้างเคียง ต้นยางพาราได้รับความเสียหาย บาง
ต้นยืนต้นตาย และที่ส าคัญเกิดหมอกควันพิษอันตราย เป็นมลพิษทางอากาศ pm ๒.๕ 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๘  การท ารั้วจะท าบริเวณไหนของบ่อขยะ 
(นายไพรัตน์ ศรีส าราญ)  

จพง.สาธารณสุข จะด าเนินงานด้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสวนยางพารา จะไม่ได้ท าทุกด้าน ท าด้านที่จ าเป็น
(น.ส.พรรณภา หินสอ) ก่อน 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๓ เห็นด้วยกับการจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวครับ  
(นายประภาส โพธ์ิศรี) 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม อภิปราย หรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มี  

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และเม่ือไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อ 
(นายทองใบ ไตรยราช) ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างรั้ว

ตาข่ายล้อมรอบพ้ืนที่ขยะมูลฝอย อบต.หนองปลิง ขนาดยาว ๒๑๐ เมตร สูง ๒.๒๐ 
เมตร งบประมาณ ๒๗๓,๐๐๐ บาท  ดังกล่าว หรือไม่ อย่างไร 

มติท่ีประชุม  -   อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ๑๔  เสียง 
-  ไม่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  - เสียง 
-   งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

๓.๓ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บ้านโคกมะนาว หมู่ที่ ๒ งบประมาณ 
๑๘๓,๐๐๐  บาท  

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านรองนายกฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

รองนายก อบต.  เพ่ือเป็นการบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้การสัญจรไปมา  
(นายเต็มชัย ผลาจันทร์) ถ่ายสินค้าทางการเกษตรเป็นไปอย่างสะดวก การสัญจรไปมายากล าบากจากการกัดเซาะ 

/ของน้ า ... 



-๑๒- 
 

ของน้ า หากไม่รีบด าเนินการแก้ไขจะส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๒   โครงการดังกล่าวข้างต้นจะด าเนินการก่อสร้างตรงถนนทางเข้าหนองปลาฝา บ้านโคก
(นางอภัยวรรณ เจริญสุทธินันท์) มะนาว ถนนเส้นนี้ไม่มีการปรับปรุง ซ่อมแซมต้ังแต่ก่อต้ังนิคมสร้างตนเองล าน้ า  

อูน มีต้นไม้ เถาวัลย์ขึ้นรกรุงรัง สัญจรไปมาล าบาก เห็นด้วยกับการด าเนินการก่อสร้าง
ถนนเส้นดังกล่าว 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม อภิปราย หรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มี  

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และเม่ือไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อ 
(นายทองใบ ไตรยราช) ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินงานตามโครงการก่อสร้าง

ถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บ้านโคกมะนาว หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๑๘๓,๐๐๐ บาท 
ดังกล่าว หรือไม่ อย่างไร 

มติท่ีประชุม  -   อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ๑๔  เสียง 
-  ไม่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  - เสียง 
-   งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

๓.๔ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ งบประมาณ 
๑๑๙,๐๐๐ บาท  

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านรองนายกฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

รองนายก อบต.  ถนนเส้นนี้มีต้นไม้ปกคลุมสองฝั่ง สัญจรไปมายากล าบาก การขนถ่ายพืชผลทางการ 
(นายเต็มชัย ผลาจันทร์) ยากล าบาก สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ จ าเป็นต้องด าเนินการก่อสร้าง 

ถนนลูกรังเพ่ือให้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและกว้างขึ้น   

ส.อบต. หมู่ท่ี ๕ ขอสนับสนุนโครงการนี้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ให้การสัญจรไปมา  
(นายจันทร์ศรี พัฒคาต) สะดวก ลดอุบัติเหตุ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม อภิปราย หรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 
 

/ท่ีประชุม ... 
 



-๑๓- 

ท่ีประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และเม่ือไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อ 
(นายทองใบ ไตรยราช) ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินงานตามโครงการก่อสร้าง

ถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บ้านหนองปลิง หมู่ที่  ๕ งบประมาณ ๑๑๙,๐๐๐ บาท 
ดังกล่าว หรือไม่ อย่างไร 

มติท่ีประชุม  -   อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ๑๔  เสียง 
-  ไม่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  - เสียง 
-   งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

๓.๕ โครงกา รซ่อมแซมถนนลู กรังเพ่ือการเกษตร  บ้านหนองผัก เที ยม ห มู่ที่  ๑ 
งบประมาณ ๑๑๗,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านรองนายกฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

รองนายก อบต.  เนื่องจากเป็นถนนลูกรังการกัดเซาะของน้ าจึงเกิดขึ้นท าให้ถนนขรุขระไม่เรียบ การ  
(นายเต็มชัย ผลาจันทร์) สัญจรไปมายากล าบาก จ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมเพ่ือให้กลับสู่สภาพเดิม หาก 

ปล่อยไว้จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ และ
ยิ่งจะเป็นหลุมเป็นบ่อกว้างมากกว่าเดิม 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๑ ขอสนับสนุนการด าเนินการโครงการนี้ เนื่องจากประชาชนเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ใน 
(นายโชคชัย โคตะมา) การใช้ถนนเส้นดังกล่าว ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ต้องหักหลบแล้วหักหลบอีก  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม อภิปราย หรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มี  

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และเม่ือไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อ 
(นายทองใบ ไตรยราช) ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินงานตามโครงการซ่อมแซม 

ถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บ้านหนองผักเทียม หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๑๑๗,๐๐๐ บาท 
ดังกล่าว หรือไม่ อย่างไร 

มติท่ีประชุม  -   อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ๑๔  เสียง 
-  ไม่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  - เสียง 
-   งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

/๓.๖ โครงการซ่อมแซม ... 
 



-๑๔- 

๓.๖ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บ้านโคกมะนาว หมู่ที่ ๒ งบประมาณ 
๙๓,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านรองนายกฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

รองนายก อบต.  ถนนเส้นนี้มีการสัญจรไปมาอย่างคับค่ัง แต่ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อจ าเป็นต้องด าเนินการ 
(นายเต็มชัย ผลาจันทร์) ซ่อมแซมเป็นการด่วน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๒   โครงการนี้เป็นการด าเนินการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านหลายจุดตรงบริเวณที่ถนน 
(นางอภัยวรรณ เจริญสุทธินันท์) เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก  
        จ าเป็นต้องรีบด าเนินการแก้ไข 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม อภิปราย หรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มี  

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และเม่ือไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อ 
(นายทองใบ ไตรยราช) ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินงานตามโครงการซ่อมแซม 

ถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บ้านโคกมะนาว หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๙๓,๐๐๐ บาท ดังกล่าว 
หรือไม่ อย่างไร 

มติท่ีประชุม  -   อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ๑๔  เสียง 
-  ไม่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  - เสียง 
-   งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
๓.๗ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บ้านทันสมัย หมู่ที่ ๓ งบประมาณ 
๖๔,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านรองนายกฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

รองนายก อบต.  ถนนเส้นนี้การสัญจรไปมายากล าบาก เป็นหลุมเป็นบ่อ มีร่องรอยของน้ ากัดเซาะ ต้นไม้ 
(นายเต็มชัย ผลาจันทร์) ก่ิงไม้รุกล้ าเข้ามาในพ้ืนผิวจราจร การสัญจรไปมาล าบาก ส่งผลกระทบต่อการขนถ่าย 

พืชผลทางการเกษตร จ าเป็นต้องรีบด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๓   ถนนเส้นนี้เป็นเส้นหลังเมรุไปหาสวนท่าน ส.จ. หวานเย็น ช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ต้นไม้  
(นางนิพล  โคตะมา)  ก่ิงไม้รกรุงรัง สัญจรไปมากล าบาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก  

จ าเป็นต้องซ่อมแซมให้ใช้ได้ดีดังเดิม 
 

/ส.อบต. หมู่ท่ี ๓ ... 



-๑๕- 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๓   ขอสนับสนุนการด าเนินการตามโครงการดังกล่าว เนื่องจากประชาชนได้รับความ  
(นายประภาส โพธ์ิศรี) เดือดร้อนเป็นอย่างมาก 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม อภิปราย หรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มี  

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และเม่ือไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อ 
(นายทองใบ ไตรยราช) ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินงานตามโครงการซ่อมแซม 

ถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บ้านทันสมัย หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๖๔,๐๐๐ บาท ดังกล่าว 
หรือไม่ อย่างไร 

มติท่ีประชุม  -   อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ๑๔  เสียง 
-  ไม่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  - เสียง 
-   งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

๓.๘ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร  บ้านทรายค า หมู่ที่ ๔ งบประมาณ 
๔๑,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านรองนายกฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

รองนายก อบต.  ถนนเส้นนี้เป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาอย่างคับค่ัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
(นายเต็มชัย ผลาจันทร์) จ าเป็นต้องรีบด าเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติโดยเร็ว เพ่ือลดความเสียหายต่อ 

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๔  ถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นบ้านนายสาโรจน์ เป็นลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อยาวประมาณ ๑๐๐ 
(นายสมพร สุรินทะ)  เมตร จ าเป็นต้องรีบด าเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติโดยเร็ว  

ส.อบต. หมู่ท่ี ๔  บริเวณที่จะด าเนินการตามโครงการเป็นหลุมเป็นบ่อจากการกัดเซาะของน้ า ต้องเร่งด า  
(นายจักรพงษ์ ดอนคง)  ด าเนินการและอยากเพ่ิมท่อเข้าไปตรงหัวโค้งเพ่ือป้องกันไม่ให้ถนนขาดเวลาน้ ามาก  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม อภิปราย หรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มี  

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และเม่ือไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อ 
(นายทองใบ ไตรยราช) ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินงานตามโครงการซ่อมแซม 
 

/ถนนลูกรัง ... 



-๑๖- 
ถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บ้านทรายค า หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๔๑,๐๐๐ บาท ดังกล่าว 
หรือไม่ อย่างไร 

มติท่ีประชุม  -   อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ๑๔  เสียง 
-  ไม่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  - เสียง 
-   งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

 
๓.๙ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ งบประมาณ 
๑๖๕,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านรองนายกฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

รองนายก อบต.  ถนนเส้นนี้เป็นถนนลงไปบ้านเก่า หลุมลึกมาก เกิดจากการกัดเซาะของน้ าไหลหลาก  
(นายเต็มชัย ผลาจันทร์) การสัญจรไปมาล าบากมาก ประชาชนขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรได้รับผลกระทบเป็น 

อย่างมาก เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซม 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๕  ถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นหลังโรงพยาบาล หลังสถานีต ารวจ เป็นหลุมเป็นบ่อลึกอย่างมาก 
(นายจันทร์ศรี พัฒคาต)  ผู้คนสัญจรไปมาอย่างคับค่ัง ต้องรีบด าเนินการซ่อมแซมให้กลับมาให้ใช้งานได้ดีดังเดิม  

ส.อบต. หมู่ท่ี ๕  ถนนเส้นนี้เป็นหลุมลึกมาก น้ าเซาะลึก การสัญจรไปมาล าบากมาก 
(นางวิไลวรรณ ค าภูแสน)   

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม อภิปราย หรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มี  

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และเม่ือไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อ 
(นายทองใบ ไตรยราช) ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินงานตามโครงการซ่อมแซม

ถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บ้านหนองปลิง หมู่ที่  ๕ งบประมาณ ๑๖๕,๐๐๐ บาท 
ดังกล่าว หรือไม่ อย่างไร 

มติท่ีประชุม  -   อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ๑๔  เสียง 
-  ไม่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  - เสียง 
-   งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
 
๓.๑๐ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บ้านศรีเมือง หมู่ที่ ๗ งบประมาณ 
๓๐,๐๐๐ บาท 

/ประธานสภาฯ ... 
 



-๑๗- 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านรองนายกฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

รองนายก อบต.  เป็นถนนหลัง ร.ร.ชุมชนหนองปลิง เป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมายากล าบาก จ าเป็น 
(นายเต็มชัย ผลาจันทร์) ต้องด าเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติตามเดิม 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๗  ประชาชนใช้สัญจรไปมาเป็นประจ า เป็นถนนสายหลักที่เกษตรกรใช้สัญจรไปมาเพ่ือไป 
(นางตองอ่อน โยธายุทธ) ยังสวนของตน 

รองประธานสภาฯ สภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ สัญจรไปมายากล าบากมาก นอกจากนั้นถือเป็นการป้องกัน 
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) การบุกรุงที่สาธารณประโยชน์ด้วย 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม อภิปราย หรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มี  

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และเม่ือไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อ 
(นายทองใบ ไตรยราช) ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินงานตามโครงการซ่อมแซม

ถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บ้านศรีเมือง หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ดังกล่าว 
หรือไม่ อย่างไร 

มติท่ีประชุม  -   อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ๑๔  เสียง 
-  ไม่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  - เสียง 
-   งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
 
๓.๑๑ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บ้ านหนองปลิ งให ม่ หมู่ที่  ๘ 
งบประมาณ  ๒๗,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านรองนายกฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

รองนายก อบต.  เป็นถนนเส้นศาลเจ้าปู่ – บ้านทรายค า สภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ยากแก่การสัญจรไป 
(นายเต็มชัย ผลาจันทร์) มา ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจากการขนพืชผลทางการเกษตร การ  

สัญจรไปมายังสวนของตนเอง 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๘  ขอสนับสนุนการด าเนินงานซ่อมแซมถนนเส้นดังกล่าว เนื่องจากประชาชนได้รับความ 
(นายไพรัตน์ ศรีส าราญ) เดือดร้อนเป็นอย่างมากจากสภาพถนนที่เป็นหลุมขรุขระ เป็นหลุมบ่อ 
 
 

/ประธานสภาฯ ... 



-๑๘- 
 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม อภิปราย หรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มี  

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และเม่ือไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อ 
(นายทองใบ ไตรยราช) ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินงานตามโครงการซ่อมแซม

ถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บ้านหนองปลิงใหม่ หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท
ดังกล่าว หรือไม่ อย่างไร 

มติท่ีประชุม  -   อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ๑๔  เสียง 
-  ไม่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  - เสียง 
-   งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
 
๓.๑๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผักเทียม หมู่ที่ ๑ ขนาด
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๒๓๕,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านรองนายกฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

รองนายก อบต.  เป็นถนนภายในหมู่บ้าน เนื่องจากถนนเส้นนี้ประชาชนใช้สัญจรไปมาอย่างคับค่ัง ช่วงฤดู 
(นายเต็มชัย ผลาจันทร์)  ฝนน้ าจะขัง เป็นโคลน ตม จึงแก้ไขปัญหาโดยการสร้างถนน คสล. เพ่ือให้การสัญจรไป 

มาสะดวก ประชาชนไม่ได้รับความเดือดร้อน 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๑  ขอสนับสนุนการด าเนินงานการก่อสร้างถนน คสล.เส้นดังกล่าว เนื่องจากประชาชนได้ 
(นายโชคชัย โคตะมา)  รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจากสภาพถนนที่ชื้นแฉะ เป็นหลุมเป็นบ่อ ขรุขระ  

สัญจรไปมาล าบาก    

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม อภิปราย หรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มี  

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และเม่ือไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อ 
(นายทองใบ ไตรยราช) ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินงานตามโครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผักเทียม หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๒๓๕,๐๐๐ บาท ดังกล่าว หรือไม่ อย่างไร 

 
/มติท่ีประชุม ... 

 



-๑๙- 

มติท่ีประชุม  -   อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ๑๔  เสียง 
-  ไม่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  - เสียง 
-   งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
 
๓.๑๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผักเทียม หมู่ที่ ๑ ขนาด
กว้าง ๓  เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๕๒,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านรองนายกฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

รองนายก อบต.  เป็นถนนภายในหมู่บ้าน เส้นบ้านนายค ามา ลับลิพล บริเวณห้าแยก เป็นการก่อสร้าง 
(นายเต็มชัย ผลาจันทร์) ต่อจากโครงการเดิม เนื่องจากสภาพถนนเป็นโคลนตม เป็นหลุมเป็นบ่อ ยิ่งสัญจรไปมา  

ยิ่งท าให้ถนนทรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้สัญจรไปมา 
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๑  ถนนเส้นนี้เป็นหลุมเป็นบ่อ ฝนตกจะเป็นตม การสัญจรยากล าบาก ขอสนับสนุนการด า 
(นายโชคชัย โคตะมา)  เนินการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม อภิปราย หรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มี  

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และเม่ือไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อ 
(นายทองใบ ไตรยราช) ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินงานตามโครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผักเทียม หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๕๒,๐๐๐ บาท  ดังกล่าว หรือไม่ อย่างไร 

มติท่ีประชุม  -   อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ๑๔  เสียง 
-  ไม่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  - เสียง 
-   งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ ท่านใดมีอะไรที่จะชี้แจง สอบถามขอได้น าเรียนต่อที่ประชุมสภา 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

รองนายก อบต.  ขอขอบคุณที่ทุกท่านร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เม่ือวันที่ ๓๐ เมษายนที่ผ่านมา 
(นายเต็มชัย ผลาจันทร์)   
 

/ส.อบต. หมู่ท่ี ๑ ... 



-๒๐- 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๑ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในวันนี้ 
(นายโชคชัย โคตะมา)  

ส.อบต. หมู่ท่ี ๒ ขอขอบคุณที่ อบต. สนับสนุนน้ าในวันที่ ๙ และ ๑๐ เมษายน  
(นางอภัยวรรณ เจริญสุทธินันท์)  

ส.อบต. หมู่ท่ี ๓ ขอแจ้งเรื่องขยะ ๒ อาทิตย์แล้วท่ียังไม่ด าเนินการไปเก็บ และขอขอบคุณที่อนุมัติการ 
(นางนิพล  โคตะมา) จ่ายขาดเงินสะสมในวันนี้ 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๔  ขอขอบคุณที่อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมในวันนี้ 
(นายจักรพงษ์ ดอนคง)  

ส.อบต. หมู่ท่ี ๔ ขอขอบคุณที่อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม และขอขอบคุณทางผู้บริหารที่ด าเนินการแก้ 
(นายสมพร สุรินทะ) ไขระบบประปาให้ใช้งานได้ดังเดิม 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๕ ขอขอบคุณที่อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
(นางวิไลวรรณ ค าภูแสน)  

ส.อบต. หมู่ท่ี ๕ ขอแจ้งไฟกระพริบตรงแยกชุมสายไฟฟ้าไม่ท างาน และอยากให้ติดไฟฟ้าตรงบริเวณวง  
(นายจันทร์ศรี พัฒคาต)  เวียนให้สว่างมากกว่าเดิม 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๖ ฝากเรื่องการซ่อมแซมเสียงตามสายของหมู่ที่ ๖ 
(นายไวพจน์ สุรินทะ)   

ส.อบต. หมู่ท่ี ๗ ขอขอบคุณที่อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมในวันนี้  
(นางตองอ่อน โยธายุทธ)  

รองประธานสภาฯ ขอสอบถามความคืบหน้ากรณีบ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนกรณีวาตภัย เม่ือวัน 
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) ที่ ๒๐ ที่ผ่านมา 

รองนายก อบต.  จนท.ป้องกัน แจ้งว่าจะด าเนินการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือในวันพรุ่งนี้ 
(นายเต็มชัย ผลาจันทร์) 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๘ ขอขอบคุณที่อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมในวันนี้ และขอสอบถามเรื่องไฟฟ้าสายพาดดับ 
(นายไพรัตน์ ศรีส าราญ) ของหมู่ที่ ๘ ความคืบหน้าถึงไหนแล้ว 

ผอ.กองช่าง อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้กับไฟฟ้าพังโคน 
(นายบุญชู  โฮมวงศ์) 
 

/ส.อบต. หมู่ท่ี ๒ ... 
 



-๒๑- 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๒ ขอสอบถามเรื่องการศึกษาดูงาน 
(นางอภัยวรรณ เจริญสุทธินันท์)  

รองประธานสภาฯ ขอพักเอาไว้ก่อน 
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน)  

ส.อบต. หมู่ท่ี ๖ เห็นด้วยกับท่านรองประธานสภาฯ 
(นายไวพจน์ สุรินทะ)  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มี  
 

ประธานสภา ฯ ขอขอบคุณสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านที่มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน  เม่ือไม่มี 
(นายทองใบ ไตรยราช)  อะไรสงสัยหรืออภิปรายอีก  กระผมขอปิดการประชุม      

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๐ น. 
 
  
   (ลงชื่อ)                                   ผู้บันทึกการประชุม 
    (นายก าพล  ประดับศิลป์) 
         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
ii 

   (ลงชื่อ)                                   ผู้รับรองบันทึกการประชุม 
     (นายทองใบ   ไตรยราช) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
การตรวจรายงานการประชุม 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  อ าเภอนิคมน้ าอูน  จังหวัดสกลนคร 

วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

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

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้อ่านและตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกการประชุ มสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่  ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า การบันทึกการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ
วาระและมติที่ประชุมสภาฯทุกประการ 

 ดังนั้น จึงได้ลงลายมือชื่อก ากับไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      
            (ลงชื่อ)                                       ประธานกรรมการ                
                                                       (นายไพรัตน์  ศรีส าราญ) 
 
  (ลงชื่อ)                         กรรมการ 
       (นายธนสิทธ์ิ  ริค าแง) 
 
  (ลงชื่อ)                                        กรรมการ 
      (นายไวพจน์    สุรินทะ) 
 
   (ลงชื่อ)                                         กรรมการ 
       (นายสมพร  สุรินทะ) 
 
  (ลงชื่อ)                                         กรรมการ 
      (นายปริญญา  โคตมา) 

 


