
๑ 

 

รายงานการประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

 

 

 

 

สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ 

ประจ าปี ๒๕๖๔ 

วันจันทร์  ที่ ๑๕  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

      เรื่อง พิจารณาการจัดตั้งวัด วัดบ้านโนนตุ่น  หมู่ที่ ๘ 

เรื่อง พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ 

 

 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

 

 

 



๒ 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

สมัยสามัญ  สมัย 1/256๔  คร้ังที่  ๑ 

เมื่อวันจันทร ์ ที่  1๕  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 256๔ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

……………………………….. 
ผูม้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑ นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์ ประธานสภาฯ ธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์ 

๒ นายทศพร  แผ่นทอง รองประธานสภา ฯ ทศพร  แผน่ทอง 

๓ นางไพวรรณ์  กองเพชร ส. อบต.หมูท่ี่ 1 ไพวรรณ์  กองเพชร 

๔ นายเจรญิ  กองศรี ส. อบต.หมูท่ี่ 1 เจริญ  กองศรี 

๕ นางสายพิน  แสนตระกูล ส. อบต.หมูท่ี่ 2 สายพิน  แสนตระกูล 

๖ นายประจญ  รอดแก้ว ส. อบต.หมูท่ี่ 2 ประจญ  รอดแก้ว 

๗ นายพรมดี  วันทาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ 3 พรมดี  วันทาเขียว 

๘ นายสุระชัย  โสใหญ่ ส. อบต.หมูท่ี่ 3 สุระชัย  โสใหญ่ 

๙ นายแสงจันทร์  แก้วมูลมุข ส. อบต.หมูท่ี่ 4 แสงจันทร์  แก้วมูลมุข 

๑๐ นางทองม้วน  กันหาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ 4 ทองมว้น  กันหาเขียว 

๑๑ นายสมบูรณ์  เกิดมงคล ส. อบต.หมูท่ี่ 5 สมบูรณ์  เกิดมงคล 

๑๒ นายสงกรานต์  ธารารักษ์ ส. อบต.หมูท่ี่ 6 สงกรานต์  ธารารักษ์ 

๑๓ นายสมพิศ  ผมเวียง ส. อบต.หมูท่ี่ 6 สมพิศ  ผมเวียง 

๑๔ นายบุญยัง  โพธิ์พรหม ส. อบต.หมูท่ี่ 8 บุญยัง  โพธิ์พรหม 

๑๕ น.ส.นันทนา  ดาวชว่ย ส. อบต.หมูท่ี่ 8 นันทนา  ดาวช่วย 

๑๖ นายสมุด  ภิรมย์ญาณ ส. อบต.หมูท่ี่ 9 สมุด  ภิรมย์ญาณ 

๑๗ นายโสภญิ  กันหาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ 9 โสภญิ  กันหาเขียว 

๑๘ นายสมาน  น้อยปัญญา ส. อบต.หมูท่ี่ 10 สมาน  นอ้ยปัญญา 

๑๙ นายประยูร  บุสธรรม ส. อบต.หมูท่ี่ 10 ประยูร  บุสธรรม 

๒๐ นางฐิตพิร  แก้วพูล ส. อบต.หมูท่ี่ 11 ฐิติพร  แก้วพูล 

๒๑ นางกานดา  บุญค าภา ส. อบต.หมูท่ี่ 11 กานดา  บุญค าภา 

๒๒ นายสียา  มแีก้ว ส. อบต.หมูท่ี่ 12 สียา  มีแก้ว 

๒๓ นายทองด ี ประสานเชื้อ ส. อบต.หมูท่ี่ 12 ทองด ี ประสานเชือ้ 

๒๔ นายประยงค์  ประชามอญ ส. อบต.หมูท่ี่ 13 ประยงค์  ประชามอญ 

๒๕ นายณเรศน์  ถารี ส. อบต.หมูท่ี่ 14 ณเรศน์  ถารี 

๒๖ นายส าเรียง  เชือ้อ่อน ส. อบต.หมูท่ี่ 14 ส าเรียง  เชือ้อ่อน 



๓ 

 

ผูม้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๒๗ นายศุภชัย  วันทาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ 15 ศุภชัย  วันทาเขียว 

๒๘ นางเมตร  นิลบรรพต ส. อบต.หมูท่ี่ 15 เมตร  นิลบรรพต 

๒๙ นายจิระ  ดาโสม ส. อบต.หมูท่ี่ 16 จริะ  ดาโสม 

๓๐ นายพินจิ  อุปมัย ส. อบต.หมูท่ี่ 16 พินจิ  อุปมัย 

๓๑ นายสุเวช  เกิดมงคล ส. อบต.หมูท่ี่ 17 สุเวช  เกิดมงคล 

๓๒ นายบุญเพ็ง  เจรญิบุญ ส. อบต.หมูท่ี่ 18 บุญเพ็ง  เจรญิบุญ 

๓๓ นายสัมฤทธิ์  รัตนประทุม ส. อบต.หมูท่ี่ 18 สัมฤทธิ์  รัตนประทุม 

๓๔ นายชลอ  บุญเพ็ง เลขานุการสภาฯ ชลอ  บุญเพ็ง 

๓๕    

๓๖    

 

ผูไ้ม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑ -   

 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑ นางพูมใจ  ประทุมค า นายกองค์การบริหารส่วนต าบล พูมใจ  ประทุมค า 

๒ นายสมบัติ  หมูเ่มือง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมบัติ  หมู่เมอืง 

๓ นายประเวช  วันทาเขียว รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประเวช  วันทาเขียว 

๔ นายเสถียร  ทาสี เลขานุการ นายก อบต. เสถียร  ทาสี 

๕ นายบรรจง  แพรชัยภูมิ ผูอ้ านวยการกองช่าง บรรจง  แพรชัยภูมิ 

6 นายนิกร  มาละ ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม  นิกร  มาละ 

7 นางสาวกรรณกิาร์  ดเิรกโภค รองปลัด อบต. กรรณิการ ์ ดเิรกโภค 

๘ นางสาวล าไพ  ทีดินด า หัวหนา้ส านักปลัด ล าไพ  ทีดินด า 

๙ นางนอ้มนรศิรา  หมู่โสภณ ผูอ้ านวยการกองคลัง น้อมนรศิรา  หมู่โสภณ 

๑๐ นายไพทูรย์  นาคสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไพทูรย์  นาคสุวรรณ 

๑๑ นายหนูการณ์  กัณหารัตน์ ผูใ้หญ่บ้าน บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๘ หนูการณ์  กัณหารัตน์ 

๑๒ นายถนอม  มณีศรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น บา้นโนนตุน่ หมูที่ ๘ ถนอม  มณีศรี 

 

 



๔ 

 

เริ่มประชุม   เวลา 09.00 น. -เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  มาพร้อมกันแล้วและ 

ครบองค์ประชุมพร้อมทั้งได้เวลาก าหนดการ นายชลอ  บุญเพ็ง เลขานุการ

สภาฯ ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าหอ้งประชุมพร้อมทั้งกล่าวเชิญ 

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และได้ท าหนา้ที่ประธานในที่ประชุมตาม

ระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์   

ประธานสภา อบต.กวางโจน     -กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  

สมัยสามัญ สมัยที่1/256๔  ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ ที่  1๕ เดือนกุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 256๔ และประชาสัมพันธ์ สถานการณ์โควิด ๒๐๑๙  ซึ่งในขณะนี้ยัง

มีพื้นที่ควบคุมอยู่ ขอให้ทุกคนได้เฝา้ระวังด้วย  

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์  -ประธานสภา อบต.กวางโจนบริหารส่วนต าบลกวางโจน ตามส าเนา 

ประธานสภา อบต. รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๓  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันอังคาร  

ที่  ๑5 เดือนธันวาคม พ.ศ. 256๓ ที่ ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่าน ขอให้

ตรวจสอบข้อความในรายงานการประชุมว่าถูกต้องหรือไม่เพื่อจะได้แก้ไข

รายงานการประชุมให้ถูกต้องต่อไป  

นายเจรญิ  กองศรี  -เรียนประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ที่เคารพให้ที่ประชุมช่วยกัน 

ส.อบต.หมู่ที่ 1 ตรวจสอบและแก้ไข ข้อความที่ตกหล่นหรอืข้อความไม่ถูกต้องไปทีละหน้า   

นายธีรศักดิ ์ ภญิโญยงค์  -ในที่ประชุมรับทราบ ในการแก้ไขข้อความให้ถูกต้องแล้ว 

ประธานสภาฯ    จงึขอมติที่ประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่๔/256๔ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคาร 

ที่ ๑5 เดือนธันวาคม พ.ศ. 256๔  โปรดยกมอื    

มติที่ประชุม   - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์- 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องกระทู้ถาม 

 นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์   

ประธานสภาฯ   -มีท่านใดมีเรื่องอะไรที่แจง้ให้ทราบเชญิ 

ที่ประชุม  -  ไม่ม ี - 

 



๕ 

 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเพื่อทราบ  

 นายธีรศักดิ ์ ภญิโญยงค์   

ประธานสภา อบต.กวางโจน  -ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ ทางผู้บริหารและท่านสมาชิก

มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบหรอืไม่ 

นายคมสันต ์ วรรณศรี  

นักวิชาการเกษตร  -แจ้งจากส านักงานกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ที่ ๕ ตามที่โครงการ

ส่งเสริมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยระบบสูบน้ าพลังงาน

แสงอาทิตย์ เพื่อบริหารจัดการระบบให้ เกิดประโยชน์ร่วมกันตาม

วัตถุประสงค์  ซึ่งจะมีแบบสมัครรับการสนับสนุนระบบน้ าพลังงาน

แสงอาทิตย์  และมีเงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการ ฯ ซึ่งกลุ่มเกษตรกร

จะต้องยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ กับ อปท. หรือส่วนราชการภูมิภาค  

หรือส่วนราชการส่วนกลางที่มีที่ตั้งในจังหวัด  ที่กลุ่มตั้งอยู่ ในพื้นที่

รับผิดชอบของหน่วยงาน  นั้น ๆ และควรขึ้นทะเบียนการเป็นเกษตรกร 

ครบทุกราย กับส านักงานเกษตรอ าเภอ  และจะต้องมีส่วนร่วมในการ

ลงทุน ในการบ ารุงรักษาดูแลระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดการ

ใช้งาน กรณีที่โครงการฯ ได้รับการสนับสนุน  และสามารถสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมกับนักวิชาการเกษตร ต่อไป 

นายบุญยัง  โพธิ์พรหม แจ้งเรื่องการขออนุญาตจัดตัง้วัด บ้านโนนตุ่น  หมู่ที่ ๘  ซึง้จะขอมตทิี ่

ส.อบต.หมู่ที่ ๘ประชุม ในการพิจารณาการจัดตั้งวัดจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

เพื่อเป็นการสืบสานและบ ารุงรักษาศาสนาและวัฒนธรรม ที่เป็นที่ยึด

เหนี่ยวจิตใจของประชาชน  เพื่อเป็นเอกสารประกอบในการพิจารณาขอ

จัดตั้งวัดต่อไป  และขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีบุญผะเหวดของ

วัดโนนตุ่น ซึ่งจะจัดขึน้ในวันที่ ๖-๗ มีนาคม  -๕๖๔ นี้ จึงขอเรียนเชิญทุก

ท่านได้ร่วมท าบุญ จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจาณาต่อไป 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา/เสนอเพื่อทราบ 

 นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์  ๕.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ประธานสภา อบต.กวางโจน ๕.๑.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาการจัดตัง้วัด บ้านโนนตุ่น หมูท่ี่ ๘ 

    ขอเชญิผูใ้หญ่บ้าน บ้านโนนตุ่น หมูท่ี่ ๘ หรอืตัวแทน ชีแ้จง ความเป็นไปมา 

ในการขออนุญาตจัดตัง้วัด 

 



๖ 

 

นายหนูการณ์  กัณหารัตน์ -เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายก ฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 

ผูใ้หญ่บ้าน บ้านโนนตุ่น หมูท่ี่ ๘ ต าบลกวางโจนและขอขอบคุณท่านประธานสภา ฯ คณะฝ่ายบริหาร ท่าน

สมาชิกสภา ฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้น าเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ใน

การก่อสร้างวัด บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๘ บรรจุในระเบียบวาระการประชุม

พิจารณา เพื่อใช้ประกอบในการจัดตั้งวัดในครั้งนี้  จึงเรียนมาเพื่อโปรด

ทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

นายถนอม  มณีศรี -เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายก ฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 

ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน  บ้านโนนตุ่น ต าบล กวางโจนและทุกท่าน กรณีการขออนุญาตจัดตัง้วัด และขออนุญาต 

หมูท่ี ่๘ ใช้ประโยชนใ์นเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ก่อสร้างไปก่อนได้รับอนุญาต ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๖๓ ซึ่งมีรายระเอียดดังตอ่ไปนี้ 

๑.รายงานขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด 

๒.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่น

ค าขอ (ผูย้ื่นควรเป็นผู้น าชุมชน) 

๓.รายละเอียดโครงการ 

๔.แผนที่แสดงภูมิประเทศมาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และแผนที่

ภาพถ่ายทางอากาศมาตราส่วนตามความเหมาะสม พรอ้มแผนที่สังเขปของ

พืน้ที่ที่ใชป้ระโยชน์ และพืน้ที่ข้างเคียงที่ติดตอ่กับพืน้ที่ที่ขอ 

๕.แผนที่แสดงสิ่งก่อสร้างวัด /ที่พักสงฆ์ในปัจจุบัน  

๖.ภาพถ่ายอาคารเสนาสนะของวัด /ที่พักสงฆ์ที่ก่อสร้างเสร็จ

เรียบร้อยแลว้ในที่ดินขอสรา้งวัด 

๗.รายงานผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากการสภาองค์กร 

ปกครองสว่นท้องถิ่น ที่ตัง้อยู่ 

๘.บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับราษฎร  จึงเรียนมาเพื่อโปรด

พิจารณาล าดับต่อไป 

 นายทศพร  แผ่นทอง  -ในเรื่องอ านาจหน้าที่ของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการ 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ ขอความ เห็ นชอบ ในการขอจัดตั้ งวัด  ให้ เป็ น ไปตามระเบี ยบมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๖๓ ซึ่งเอกสารประกอบจะมี ๘ 

หัวข้อ ซึ่งหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน มีอ านาจที่จะ

เห็นชอบ ทั้งนี้ให้ทุกท่านได้ศึกษาในเอกสารที่ทางคณะกรรมการหมู่บ้าน 

ผูน้ าชุมชนได้น ามาเสนอในวันนี ้ว่าถูกต้องตามที่เสนอหรอืไม่ ขอบคุณครับ 



๗ 

 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์  -มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรอืไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติ 

ประธานสภา อบต.กวางโจน ที่ประชุมเรื่องการพิจารณาเห็นชอบในการขอจัดตั้งวัด บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 

๘ ตามที่คณะกรรมการผู้น าชุมชนได้มามาใหส้ภา ฯ เห็นชอบเพื่อประกอบ

ในการขอจัดตัง้วัดเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ต่อไป 

ที่ประชุม   เห็นชอบ     จ านวน  3๓  เสียง 

ไม่เห็นชอบ  จ านวน    –   เสียง 

งดออกเสียง จ านวน   -   เสียง 

-ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบในการขอจัดตัง้วัด วัดบ้านโนนตุ่น  หมูท่ี่ ๘ ต าบล 

กวางโจน  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ (จ านวนผูเ้ข้าร่วมประชุม จ านวน  

3๓ ท่าน) 

๕.๑.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงิน สะสม

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕6๔  ครั้งที่ ๑ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน 

 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์ -ด าเนนิการตามระเบียบวาระต่อไป ซึ่งเป็นญัตติการพจิารณาขออนุมัตใิช ้

ประธานสภา อบต.กวางโจน จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕6๔  ครั้งที่  ๑ จึงขอให้

ผู้บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดและความจ าเป็นของการ ขออนุมัติใช้

จา่ยเงินสะสมในครั้งนี้ ขอเชญิฝา่ยบริหาร 

นางพูมใจ  ประทุมค า  -เรียน ประธานสภา อบต.กวางโจน  สมาชิก สภา นายก อบต.กวางโจน 

 อบต.กวางโจน   ทุกท่าน ดิฉัน นางพูมใจ  ประทุมค า นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

กวางโจน จะขออนุญาตท่านประธานได้ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

ซึ่งเป็นเจ้าหนา้ที่งบประมาณ ชีแ้จงรายละเอียดข้อระเบียบ กฎหมาย ที่ 

เกี่ยวข้องในการขออนุมัติใชจ้า่ยเงนิสะสม และรายงานสถานะการเงนิ  

การคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ณ  วันที่ ๖ พฤศจกิายน  

๒๕๖๓ (วันที่ปิดงบในระบบ E-LAAS) และรายงานยอดเงนิสะสมของปี  

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔  ครั้งที่ ๑ ว่ามีจ านวนเท่าใด สามารถใช้เงนิสะสม 

ได้จ านวนเท่าใด 

 

 

 



๘ 

 

นายชลอ  บุญเพ็ง   -เรียน ประธานสภา อบต.กวางโจน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.   

ปลัด อบต.กวางโจน กวางโจน ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การ

เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อาจจ่ายขาดจากเงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละ สี่สิบของงบประมาณรายจ่าย

เพื่อการลงทุนของปีนั้น โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข

ต่อไปนี ้  

(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการสังคมและชุมชน หรอืกิจการ

ที่เป็นการเพิ่มรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าขึ้น

เพื่อบ าบัดความเดือนร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น หรอืตามที่กฎหมายก าหนด 

(๒)  ได้สง่เงนิสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(๓)  เมื่อได้รับอนุมัติใหใ้ช้จ่ายเงนิสะสมแลว้ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนีผู้กพันใหเ้สร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี

ถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใชจ้่ายเงนิสะสม

นั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง

พอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ า และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดย

การใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 

ประกอบกับ หนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.2/ว 7272  ลงวันที่ 26 

ธันวาคม 2560  เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมือวันที่  28 

พฤศจิกายน 2560 และ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0512 ลง

วันที่ 29 มกราคม 2561 เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามแนวทางการใช้

จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล

ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เพื่อให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินสะสมของ



๙ 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ

โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็น

ส าคัญ ตามหลักเกณฑก์ารใช้จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ฯ ก่อนจะน าเงินสะสมตามจ านวน ไปใช้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร

ส ารองเงนิสะสมไว้เพื่อใชจ้า่ยในกรณีดังตอ่ไป 

๑. ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยค านวณจากฐานเงินเดือน 

ค่าจ้างบุคลากรท้องถิ่น ประมาณหกเดือน อ้างถึง หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 

0808.2/ว 0512 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 หากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า มีรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพียงพอและคาดว่าสามารถใช้จ่ายเงินกรณีดังกล่าวได้ถึงสิ้นปีงบประมาณ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถพิจารณาส ารองเงินเดือนได้ตามฐานะ

การคลัง 

๒. ส ารองรายจ่ายประจ าที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน เช่นเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในกรณีที่งบประมาณไม่

เพียงพอหรือได้รับการจัดสรรลา่ช้าประมาณสามเดือน 

๓. ส ารองจ่ายกรณีสาธารณะภัย โดยส ารองไว้ประมาณร้อนละสิบ

ของยอดวงเงินสะสมคงเหลือหลังจากหักรายการตามข้อ 1และ 2 ทั้งหมดที่

กล่าวมาเป็นหลักเกณฑก์ารใชจ้า่ยเงนิสะสมของ  

ในส่วนรายละเอียดของข้อมูลสถานะด้านการเงิน การคลัง ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนนั้น กระผมขออนุญาตท่านประธานได้

อนุญาตใหผู้อ้ านวยการกองคลังได้น าเรียนต่อที่ประชุม ต่อไป 

นางนอ้มนรศิรา  หมูโ่สภณ -เรียน ประธานสภา อบต.กวางโจน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.   

ผูอ้ านวยการกองคลัง กวางโจน ทุกท่าน  เมื่ อสิ้นปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕6๓ เมื่อวันที่  ๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อบต.กวางโจนมียอดเงินสะสม ณ   วันที่  ๑๕ 

กุมภาพันธ์ 256๔ จ านวนเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจาก

ตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ.แล้ว  

จ านวน ๑๘,๙๓๖,๙๔๔.๙๕ บาท  รายละเอียดดังนี ้

-เงินส ารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรืออยู่

ระหว่างด าเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน  ๔๙๘,๐๐๐  บาท 



๑๐ 

 

-เงิ น ค งเหลื อ เงิน ส ะสมที่ น า ไป ใช้ ได้  ณ  ปั จ จุ บั น  จ าน วน  

๑๘,๙๓๖,๙๔๔.๙๕ บาท   

-เงิ น ส า ร อ ง งบ บุ ค ล าก ร  (ป ร ะม าณ  ๖  เดื อ น )  จ า น วน  

๘,๗๐๒,๒๙๒ บาท 

-เงินส ารองจ่ายประจ าที่ตอ้งจ่ายใหป้ระชาชนล่าช้า (ประมาณ ๓  

เดือน) จ านวน ๘๔,๐๐๐ บาท 

-เงินสะสมคงเหลอื ๙,๖๕๒,๖๕๒.๙๕ บาท 

-เงิ น ส า รอ งก รณี ส าธ ารณ ภั ย  ๑ ๐  เป อ ร์ เซ็ น ต์  จ าน วน  

๙๖๕,๒๖๕.๓๐ บาท 

-เ งิ น ค ง เห ลื อ เ งิ น ส ะ ส ม ที่ น า ไ ป ใ ช้ จ่ า ย ไ ด้  จ า น ว น  

๘,๖๘๗,๓๘๗.๖๕ บาท  

-เงินทุนส ารองเงินสะสม  ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  จ านวน  

๑๕,๔๓๑,๕๓๖.๙๕ บาท 

ค ง เห ลื อ เงิ น ส ะส ม ที่ ส า ม า ร ถ น า ไป ใ ช้ จ่ า ย ได้  จ า น ว น  

๘,๖๘๗,๓๘๗.๖๕  บาท 

ที่ประชุม  - รับทราบ- 

นางพูมใจ  ประทุมค า  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน สมาชิกสภาองค์การ

 นายก อบต.กวางโจน  บริหารส่วนต าบลทุกท่าน ดิฉัน นางพูมใจ ประทุมค า นายกองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลกวางโจน ในขณะนี้ พืน้ที่ต าบลกวางโจน ประชาชนที่ได้รับความ 

เดือนรอ้นอย่างมาก ซึ่งทางผู้น าชุมชนได้ส่งหนังสอืขอความช่วยเหลือ ความ 

เดือดร้อนมายัง อบต.กวางโจน จ านวน ๑8 หมูบ่้านเพื่อให้ อบต.ช่วยแก้ไข 

ปัญหาความเดือนรอ้น ในด้านถนนสู่แปลงเกษตร ร่องระบายน้ า และฝาย 

น้ าล้น  เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่ง ทางผู้บริหาร ได้ 

ตรวจสอบเงนิงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน จาก 

กองคลัง แล้ววา่ในงบประมาณที่ตัง้รับ และตั้งจา่ยไว้ในข้อบัญญัติรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๔ ครั้งที่ ๑ นั้นยังมไีม่เพียงพอ  จงึมคีวาม 

จ าเป็นที่จะต้องขอให้สภาพิจารณาเพื่อขออนุมัตใิช้จา่ยเงนิสะสมเพื่อแก้ไข 

ปัญหาความเดือนรอ้นของประชาขนได้ทันตามความตอ้งการของประชาชน  

-จึงขอเสนอให้สภา อบต.กวางโจนพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔  ครั้งที่ ๑ จ านวน ๑๙ โครางการ  



๑๑ 

 

รายละเอียดค าชี้แจงในการตั้งงบประมาณ  จ านวน ๔,๖๘๔,๐๐๐ บาท 

ดังตอ่ไปนี ้

๑.ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ปรับปรุงระบบ

ประปา หมูท่ี่ ๑ จ านวน ๒๕๗,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบ

ผลิตน้ าประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑  บ้านบัวพักเกวียน โดย

การเปลี่ยนเครื่องสูบน้ าดิบ น้ าดี ประตูน้ า มาตรวัดน้ า ท่อกรองน้ า ตาม

รายละเอียดที่ อบต.กวางโจนก าหนด ตามแบบมาตรฐานส านักจัดการ

บริหารน้ า กรมทรัพยากรน้ า 

-ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗   

และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/

๒๕๖๓ หนา้ที่ ๑๕๓  ข้อที่ ๕๓ 

๒.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๒ จ านวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพาน – ล าห้วยหมาตาย 

หมู่ที่ ๒  บ้านโนนทอง  ขนาดกว้าง ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๐๓  เมตร หนา  

๐.๑๕  เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๔๑๒ ตารางเมตร ตามแบบ

มาตรฐานส าหรับงานทาง ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-

๒-๒๐๓ 

-ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  

และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา้ที่ ๑๕๖  

ข้อที่ ๗๔ 

๓.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ จ านวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนปู่ตา หมู่ที่  ๓ บ้าน

หนองคร้อ  ขนาดกว้าง ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๐๓  เมตร หนา  ๐.๑๕  

เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๔๑๒ ตารางเมตร ตามแบบ

มาตรฐานส าหรับงานทาง ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-

๒-๒๐๓ 



๑๒ 

 

-ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  

และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ 

๒/๒๕๖๓ หนา้ที่ ๑๕๔  ข้อที่ ๖๔ 

๔.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  ก่อสร้าง

ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๔ จ าวน ๒๕๐,๐๐๐ บาทเพื่อ

จ่ายเป็นค่าก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณประโยชน์ รอบดอนปู่ตา หมู่ที่ 

๔ บ้านกวางโจน โดยการตดิตั้งเสาและระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

จ านวน ๑๐  จุด ตามรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน

ก าหนด 

-ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  

และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/

๒๕๖๓ หนา้ที่ ๑๕๖  ข้อที่ ๗๒ 

๕.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ปรับปรุงถนน

โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ จ านวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายนานางละม่อม  เกิดมงคล หมู่ที่ ๕  

บ้านดอนจ าปา โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร  

ยาว ๓๙๕  เมตร  หนา  ๐.๒๐  เมตร  ตามแบบมาตรฐานกรมการ

ปกครอง เลขที่ ท.-๑-๐๖ 

-ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  

และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา้ที่  ๑๖๓   

ข้อที่  ๕๘ 

๖.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่  ๖ จ าวน ๑๗๖,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลานกีฬาต้านยาเสพติด  หมู่ที่ ๖  

บ้านหนองกุง  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๗๐  เมตร  หนา ๐.๑๕  

เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๒๘๐  ตารางเมตร พร้อมวางท่อ



๑๓ 

 

ระบายน้ า ขนาด ๐.๔๐ X ๑.๐๐  เมตร จ านวน ๖  ท่อน ตามแบบมาตรฐาน

งานฐานส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น แบบเลขที่  ทถ ๒-๒๐๓ 

-ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  

และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา้ที่  ๑๕๘  

ข้อที่ ๑๖ 

๗.ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๖ จ านวน ๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าก่อสร้าง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนกวางโจนศึกษา หมูท่ี่ ๖ บ้าน 

หนองกุง  ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว  ๒๖ เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร   

หรอืมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า  ๑๓๐  ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐาน 

งานฐานส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ ๒-๒๐๓ 

-ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗   

และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)   

๘.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ปรับปรุงถนนเข้าสู่

พื้นที่การเกษตร หมู่ที่  ๗ จ านวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเมรุป่าช้า - เชื่อมต าบลบ้านดอน 

หมู่ที่ ๗ บ้านหนองปอแดง  โดยการลงหินคลุก  ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร  

ยาว ๓๙๕  เมตร หนา ๐.๒๐  เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง 

เลขที ่ท.-๑-๐๖ 

-ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ 

๒/๒๕๖๓ หนา้ที่  ๑๔๘  ข้อที่ ๑๙ 

๙.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ปรับปรุงถนน

โดยการเสริมผิวแอสฟัสท์ติค หมู่ที่ ๘ จ านวน ๒๕๔,๐๐๐ บาท โครงการ

ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านโดยการเสริมแอสฟัสท์ติคคอนกรีต สายรอบ

บ้าน  หมู่ที่ ๘ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร  ยาว ๒๒๐ เมตร หนา  ๐.๐๔  



๑๔ 

 

เมตร  มีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐  ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานทางหลวง

ชนบท 

-ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ 

๒/๒๕๖๓ หนา้ที ่๑๕๕ ข้อที่ ๗๒ 

๑๐.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ก่อสร้างราง

ระบายน้ าย่านชุมชน  หมู่ที่  ๙ จ านวน ๒๕๐,๐๐๐บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

ก่อสร้างรางระบายน้ าย่านชุมชน หมู่ที่ ๙  บ้านสวนอ้อย สายหน้าโรงเรียน

บ้านสวนอ้อย  ขนาดกว้าง  ๐.๓๐  เมตร  ลึก ๐.๓๐  เมตร ยาว  ๑๒๑  

เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลข

ที่ทช.-๕-๓๐๑ชนิดก ๓๐   

-ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ 

๒/๒๕๖๓ หนา้ที ่๑๕๖ ข้อที่ ๗๕ 

๑๑.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  ก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๐ จ านวน  ๒๒๖,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายฉลอง  ไชยหลง – บ้าน

นายยนต์  คอกสี  หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาล้อม  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรอืมีพืน้ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตาราง

เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เลขที่ ทถ.-๒-๒๐๓ 

-ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ 

๒/๒๕๖๓ หนา้ที ่ ๑๕๒  ข้อที่ ๔๕ 

๑๒.ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ก่อสร้างราง 

ระบายน้ า หมูท่ี่ ๑๑ จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าก่อสร้างราง 

ระบายน้ าภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ ๑๑  บ้านทองส าราญ  สายรอบบ้านลงล า 



๑๕ 

 

หว้ยหมาตาย  ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร  

ตามแบบมาตรฐานงานทาง ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทช.- 

๕-๓๐๑ ชนิด ข  

-ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ 

๒/๒๕๖๓ หนา้ที ่๑๕๔  ข้อที่  ๖๕ 

๑๓.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๒จ านวน ๒๕๑,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองบัว หมูท่ี่ ๑๒  บ้าน

บัวพักเกวียน  ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๖เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๖ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงาน

ทางส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-๒-๒๐๓ 

-ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ 

๒/๒๕๖๓ หนา้ที ่ ๑๖๐ ข้อที่  ๓๔ 

๑๔.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  ก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี่ ๑๓ จ านวน ๒๕๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแดง หมู่ที่ ๑๓ บ้าน

หนองกุง  ขนาดกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๘๕  เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร 

หรือมีพืน้ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๒๕ ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานงาน

ทางส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-๒-๒๐๓ 

-ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ 

๒/๒๕๖๓ หนา้ที ่๑๐๖ ข้อที่ ๑๓ 

๑๕.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  ก่อสร้างท่อ

ระบายน้ าย่านชุมชนหมู่ที่ ๑๔จ านวน๒๗๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

ก่อสร้างท่อระบายน้ าย่านชุมชน หมู่ที่ ๑๔  บ้านหนองกุง  จากหนองตานา 



๑๖ 

 

– หนองกุง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐X ๑.๐๐ เมตร  ยาว ๗๙  เมตร 

พร้อมบ่อพักตระแกรงเหล็ก จ านวน ๗  บ่อ ตามแบบมาตรฐานงานทาง 

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เลขที่  ทถ.-๕-๓๐๑    

-ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ 

๒/๒๕๖๓ หนา้ที ่๑๕๑ ข้อที่ ๓๗ 

๑๖.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ปรับปรุง

ถนนโดยการลงดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๕จ านวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายนานางแพง รอดแก้ว – 

นางรจนา  ทาลี  หมู่ที่ ๑๕  บ้านหนองสะเดา  โดยการลงดินลูกรัง  ขนาด

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา  ๐.๒๐  เมตร  ตามแบบมาตรฐาน

ส าหรับงานทาง ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-๒-๓๐๔ 

-ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ 

๒/๒๕๖๓ หนา้ที ่๑๐๖  ข้อที่  ๑๕ 

๑๗.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๖จ านวน  ๒๔๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางมัลลิกา  ครอบครอง

วงศ์  หมู่ที่ ๑๖ บ้านใหม่เทพประทาน  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  

๑๐๐  เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ 

ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานส าหรับงานทาง ส าหรับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-๒-๒๐๓ 

-ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ 

๒/๒๕๖๓ หนา้ที ่๑๔๘ ข้อที่ ๑๖ 

๑๘.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ปรับปรุง

ถนนโดยการลงดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๗ จ านวน ๒๕๐,๐๐๐ บาทโครงการ



๑๗ 

 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายฝายหลวง – ล าห้วยนาขี 

หมู่ที่ ๑๗  บ้านโนนจ าปาทอง โดยการลงดินลูกรัง  ขนาดกว้าง  ๔  เมตร  

ยาว  ๑,๒๐๐  เมตร  หนา  ๐.๒๐  เมตร  ตามแบบมาตรฐานส าหรับงาน

ทาง ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-๒-๓๐๔ 

-ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ 

๒/๒๕๖๓ หนา้ที ่ ๑๕๓ ข้อที่  ๕๖ 

๑๙.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๘ จ านวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอีฮิน  หมู่ที่  ๑๘ บ้าน

กวางโจนขนาดกว้าง ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๐๓  เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร 

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๔๑๒ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน

ส าหรับงานทาง ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-๒-๒๐๓ 

-ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ 

๒/๒๕๖๓ หนา้ที ่๑๕๕ ข้อที่ ๖๗ 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์ -มีท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านได้จะอภปิรายเพิ่มเติมขอเรียนเชญิครับ 

ประธานสภา อบต.กวางโจน   

นายเจรญิ  กองศรี -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน สมาชิกสภา 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านในวันนี้การประชุมสภาสมัยที่ ๑/๒๕๖๔ 

เรื่องพิจารณาขอใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้องของ

ประชาชนในวันนี้  ในส่วนของบ้านบัวพักเกวียน หมู่ที่ ๑ ในการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งงบประมาณที่จะด าเนินงานคง

จะไม่เพียงพอ ฝากถึงฝ่ายสภาควรตั้งงบประมาณให้เพียงพอในการ

ด าเนนิการระบบประปา เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน  

นายทศพร  แผ่นทอง  -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน สมาชิกสภา 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ องค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน ในการใช้จ่ายเงินสะสมในการแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ควรใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม



๑๘ 

 

และคุมค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดและ

ถูกต้อง ขอบคุณครับ 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์ -มีท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะเสนออภปิราย ถ้าหากไม่มีจะให้ผูบ้ริหาร 

ประธานสภา อบต. ตอบข้อชักถาม เรียนเชญิฝา่ยบริหาร 

นางพูมใจ  ประทุมค า -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน สมาชิกสภา 

นายก อบต.กวางโจน องค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ซักถาม

เกี่ยวกับการตั้งงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนนั้น ฝา่ยบริหารได้ปรึกษาหารือและได้สอบถามไปยังท่านสมาชิก

แล้วว่า ให้รายงานความเดือดร้อนเข้ามาอยู่แล้ว และให้เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น และในส่วนของการตั้งงบประมาณในการจ่ายขาดนั้น 

ก็มีหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การ

เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๘๙  และแก้ไขเพิ่มเติม ตามที่

ปลัดแจ้งให้ทราบข้างต้นแล้ว จึงขอน าเรียนให้ทุกท่านได้ตรวจสอบ

โครงการที่ได้ตัง้งบประมาณไว้อย่างถูกต้องตามความเหมาะสม   

นายบรรจง  แพรชัยภูมิ -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน สมาชิกสภา 

ผูอ้ านวยการกองชา่ง องค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน  ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ ได้

สอบถามเอกสารประมาณการในการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านที่ส่งมา

ทางแอพพลิเคช่ันไลน์ เพื่อประกอบในการจัดท างบประมาณขอใช้จ่ายเงิน

สะสมนั้น ก็ขอขอบคุณท่านด้วยความเคารพ แต่ทางกองช่างองค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจนได้ด าเนินการตรวจสอบและประมาณการราคา

แล้ว  และพนักงานของกองช่างทุกคนก็มีความรู้ความสามารถ ในการ

ด าเนินการ และน าความรู้มาพัฒนาองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ และตั้งใจ

ในการพัฒนาเต็มความขดีความสามารถอยู่แล้ว 

นายสมบัติ  หมูเ่มือง  

รองนายก อบต.กวางโจน  -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน ขอน าเรียนท่านสมาชิกสภาฯ ทุก

ท่านว่าในการจัดท าโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน 

ฝ่ายบริหารได้ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนหลัก จึงเรียนให้ทุกท่านได้

ทราบ 



๑๙ 

 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์ -ตามที่ ฝา่ยบริหารได้ชีแ้จงรายละเอียด  โครงการที่ขออนุมัติพจิารณาขอ 

ประธานสภา อบต.กวางโจน ใชจ้า่ยเงนิสะสมนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรอืไม่ ก่อนที่จะขอมตทิี่

ประชุมสภาฯต่อไป  ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัตขิอใช้

จา่ยเงนิสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตรัง้ที่ ๑  จ านวนทั้งสิ้น 

๑๙  โครงการ (รายละเอียดตามเอกสาร)  รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 

๔,๖๘๔,๐๐๐ บาท   

  -มีสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๓๓ ท่าน  

-ท่านใดเห็นควรอนุมัตใิห้ใช้จา่ยเงนิสะสมประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ กรุณายกมอืขึน้เหนือศรีษะ   

-ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัตใิห้ใช้จ่ายเงนิสะสมประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ กรุณายกมอืขึน้เหนือศรีษะ 

-ท่านใดงดออกเสียงกรุณายกมอืขึน้เหนอืศีรษะ 

มตทิี่ประชุม  อนุมัต ิ  จ านวน        3๑       เสียง 

ไม่อนุมัต ิ จ านวน   ๑   เสียง 

งดออกเสียง  จ านวน   1   เสียง 

- ที่ประชุม มีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ ครั้งที่ ๑ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนรอ้นของ

ประชาชน จ านวนทั้งสิน้ ๑๙ โครงการ  เป็นจ านวนเงนิ  ๔,๖๘๔,๐๐๐ บาท 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์  

ประธานสภา อบต.กวางโจน   -มีท่านใดจะเสนอในระเบียบวาระ เรื่องอื่น ๆ ขอเชญิครับ   

นายทศพร  แผ่นทอง    

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓   -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน  อยากใหท้างคณะผูบ้ริหารให้ 

รายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาขออนุมัตใิช้จ่ายเงนิสะสมเพื่อความชัดเจน 

นายบุญยัง  โพธิ์พรหม  

ส.อบต.หมูท่ี่ 8   -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน เรื่องการขอความเห็นชอบรับรอง

การก่อสร้างวัดนั้น ควรท าอย่างไรบ้างและขาดเหลือเอกสารอย่างไรเพื่อให้

ท่านที่มาเสนอ ยื่นเรื่องเข้าใจและติดตามเอกสารต่อไป 



๒๐ 

 

นายเจรญิ  กองศรี   

ส.อบต.หมูท่ี่ 1   -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน อยากสอบถามเกี่ยวกับการถ่ายโอน

ประปาผวิดินหมู่บ้านว่าอยู่ขั้นตอนไหนแล้ว 

นางพูมใจ  ประทุมค า  

นายก อบต.กวางโจน   -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน ดิฉัน นางพูมใจ  ประทุมค า นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านที่

ร่วมกันพัฒนาชุมชนและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดในแต่ละหมู่บ้านช่วยกันและ

ในส่วนของหมู่ที่ 1 อยากให้ทางท่านผู้น าช่วยประชาสัมพันธ์ชาวบ้านให้

หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่ อบต .ได้ก าลังด าเนินการก่อสร้างเพื่อความ

สะดวกในกรสัญจร 

-และในส่วนของการจะจัดงานต่างๆนั้น ขอความรว่มมอืท่านผู้น า 

หมูบ่้านทุกหมูบ่้านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบด้วยว่าจะต้องมกีาร 

ท าเรื่องขอจัดงานจากทั้งทาง อ าเภอ และทางอบต. เนื่องจากการจัดงาน 

ในช่วงนีต้้องมีความปลอดภัยเป็นอย่างมาก 

นายเจรญิ  กองศรี  

ส.อบต.หมูท่ี่ 1  -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน ในการก่อสร้างทางหรือถนนอยาก

ให้ทาง อบต.ท าแบบฟอร์มไปสอบถามประชาชนหรือมีการสอบถามก่อน

ว่าการก่อสร้างในชว่งนี้ เส้นทางนี้ มีผลกระทบต่อการเดินทางหรอืไม่ 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์  

ประธานสภา อบต.กวางโจน  -มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอขอบคุณ

สมาชิกทุกท่าน ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้าร่วมประชุม ใน

วันนี ้ ถ้าไม่มีเรื่องที่จะเสนอแนะเพิ่มเติม ขอปิดประชุม    

ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐ น.  

ชลอ  บุญเพ็ง 

(นายชลอ  บุญเพ็ง) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

      ผูจ้ด/บันทึกรายงานประชุม 



๒๑ 

 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 

              (ลงช่ือ)    นายเจรญิ  กองศรี ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                 (นายเจรญิ  กองศร)ี                                    

 

           (ลงช่ือ)  นายสมพิศ  ผมเวียง  กรรมการตรวจรายงานการประชุม  

                                         (นายสมพิศ  ผมเวียง)            

                     

          (ลงช่ือ)  นายบุญยัง  โพธิ์พรหม  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                               (นายบุญยัง  โพธิ์พรหม) 

 

         (ลงช่ือ)  นางกานดา  บุญค าภา  เลขานุการตรวจรายงานการประชุม    

                                 (นางกานดา  บุญค าภา)    

       ขอรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑/256๔  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  1๕ กุมภาพันธ์  256๔  

 

                    (ลงช่ือ)  นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์   ผูร้ับรองบันทึกรายงานการประชุม 

                                                 (นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์) 

                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

                                   วันอังคาร  ที่  15  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 


