
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ   สมัยท่ี 4 
ประจำปี  พ.ศ. 2563 

วันที่  15  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 

     ผู้เข้าประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายมนตรี  เปลี่ยนผึ้ง ประธารสภาฯ มนตรี  เปลี่ยนผึ้ง  
2 นายโยทิน  ลาภมูล รองประธารสภาฯ โยทิน  ลาภมูล  
3 นายยงค์ยุทธ  ผลบุตร ส.อบต.  หมู่ 1 ยงค์ยุทธ  ผลบุตร  
4 นายไพบูลย์  ธรรมจิตร ส.อบต.  หมู่ 2 ไพบูลย์  ธรรมจิตร  
5 นายกฤษดา  ว่องไว ส.อบต.  หมู่ 4 กฤษดา  ว่องไว  
6 นายบุญเตียง  แสงเขียว ส.อบต.  หมู่ 4 บุญเตียง  แสงเขียว  
7 นางสงวน  ชาประดิษฐ์ ส.อบต.  หมู่ 5 สงวน  ชาประดิษฐ์  
8 นายบุญมี  จักรแก้ว ส.อบต.  หมู่ 5 บุญมี  จักรแก้ว  
9 นายนิคม  มิ่งแสง ส.อบต.  หมู่ 6 นิคม  มิ่งแสง  
10 นายบุญมา  เกตุหอม ส.อบต.  หมู่ 8 บุญมา  เกตุหอม  
11 นายสังวาลย์  โทวะดี ส.อบต.  หมู่ 8 สังวาลย์  โทวะดี  
12 นายเสด็จ  บุญประโคม ส.อบต.  หมู่ 9 เสด็จ  บุญประโคม  
13 นายสมัย  เชื่อคำจันทร์ ส.อบต.  หมู่ 9 สมัย  เชื่อคำจันทร์  
14 นายปรีชา  ผาวัง ส.อบต.  หมู่ 10 ปรีชา  ผาวัง  
15 นายชาติชูชัย  พนมหอม เลขานุการสภาฯ ชาติชูชัย  พนมหอม  

 
  ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายวิจารณ์  มุทาพร นายก อบต.ทุ่งแก วิจารณ์  มุทาพร  
2 นายพนมไพร  สีหานาจ รองนายกฯ พนมไพร  สีหานาจ  
3 นายสมชาย  พรมศรี รองนายกฯ สมชาย  พรมศรี  
4 นายคำพันธ์  จันทะโคราช เลขาผู้บริหาร คำพันธ์  จันทะโคราช  
5 นางศนิตรา  สุขะปุณพันธ์ ปลัด อบต. ศนิตรา  สุขะปุณพันธ์  
6 นายเจียง  เกษเกษร ผอ.กองช่าง เจียง  เกษเกษร  
7 นางประภาพร  เกษเกษร นักวิเคราะห์ฯ ประภาพร  เกษเกษร  
8 นายสะอาด  อำนาจ กำนันตำบลทุ่งแก สะอาด  อำนาจ  
9 นายมิตชัย  อุเทนทำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 มิตชัย  อุเทนทำ  
10 นางดวงจันทร์  เมฆวัน ผอ.กองคลัง ดวงจันทร์  เมฆวัน  

 
   เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
ประธานฯ  สวัสดีครับ  ท่านรองประธานฯ  เลขานุการสภาฯ    ท่านสมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหาร  ท่านปลัด  ผอ.
   เจ้าหน้าที่ผู้นำ  ทุกท่าน  ในที่ประชุมพร้อมครบผมขอเปิดประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจำปี  
   2563  ครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ  สมาชิกสภาฯ  ท่านคงติดตามข่าวสาร  บ้านเมือง  ทุกท่านคงทราบดีว่าโรคระบาดโควิด -19  กำลัง
   ระบาด  แพร่กระจาย  ให้ทุกท่านระวังและช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องในหมู่บ้านเรา  อย่าประมาท  
   ให้ห่างจากพ้ืนที่มีคนแออัด  อยู่ห่างกัน 1- 2  เมตร  กินร้อน  ช้อนกลาง  ล้างมือบ่อยๆ  โดยเจล 
   แอลกอฮอล์  สวมหน้ากากอนามัย  ถ้ามีลูกหลานเดินทางมาจากที่กลุ่มเสี่ยง  ให้แจ้ง   ผู้นำ   อสม.โดย
   ทันที 

   มีสมาชิกสภา  หมู่ที่ 10  บ้านวังอ้อยหนู  ท่านปรีชา  ผาวัง  ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิก 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอและพิจารณา 

ประธาน   3.1 พิจารณาเห็นชอบสร้างวัด  ท่านสมาชิกสภา ครับ  ท่านผู้นำ  หมู่ที่ 1  บ้านดอนสร้างไพร  หมู่ที่ 4  
   บ้านโคกไชยวาน  และหมู่ที่ 10  บ้านวังอ้อยหนู  ได้ยื่นขอจัดตั้งวัดและขอความเห็นชอบจากสภา
   พิจารณาให้ความเห็นชอบขอเชิญทางผู้นำชี้แจงครับ 

นายสะอาด  อำนาจ เรียนประธานสภา  รองประธานสภา  เลขานุการสภา  สมาชิกสภา  ท่านนายก  ท่านปลัด  เจ้าหน้าที่ 
  กำนันตำบลทุ่งแก ผู้นำทุกท่านครับ  ผมนายสะอาด  อำนาจ  กำนันตำบลทุ่งแก  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำเรียนการขอ
   จัดตั้งวัดของ 3  หมู่บ้าน  พอสังเขปครับ 
   หลักการและเหตุผล 
    การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่มุ่งสัมฤทธิ์ผลและการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน  จำเป็นต้องอาศัย
   กระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและรวมหมายถึงสถาบันศาสนา  ซึ่งทั้ง 4  วัดนี้เป็นกรณีที่พักสงฆ์ท่ี
   อยู่ในเขตพ้ืนที่เป็นป่าไม้หรือป่าสงวนแห่งชาติ  สมควรพัฒนาสร้างเป็นวัดให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้
   พระสงฆ์ได้เข้ามาเป็นผู้นำในการอบรมคุณธรรมตามคำสอนทางพระพุทธศาสนาแก่พ่ีน้องประชาชนใน
   พ้ืนที่โดยรอบ  และช่วยนำส่งเสริมประชาชนในการอนุรักษ์  พืช  สัตว์  และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้
   ยั่งยืนโดยพึ่งพาพลังศรัทธาความเคารพและเชื่อถือของพ่ีน้องประชาชนที่มีต่อพระสงฆ์และสถานบัน
   ศาสนา  เนื่องจากท่ีพักสงฆ์ทั้ง  3  หมู่บ้านซ่ึงต้ังอยู่ตำบลทุ่งแก  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  ซึ่ง
   สร้างในพ้ืนที่ป่าประชาชนที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่โดยรอบมีเจตนารมณ์ขอจัดตั้งวัดให้ถูกต้องโดยให้เป็นไป
   ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้พระสงฆ์สามารถพำนักและปฏิบัติ
   ธรรมในเขตพ้ืนที่ป่าได้อย่างถูกต้อง 
   วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้พระสงฆ์และราษฎรในชุมชนและราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงมีสถานที่ปฏิบัติธรรมและประกอบ
พิธีทางพระพุทธศาสนา 

- เพ่ือให้มีวัดเป็นสถานที่อบรม  ศึกษา  และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรม  และรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติแก่ประชาชน 
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- เพ่ือให้มีวัดเป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจ  ศึกษา  เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่
กับการปฏิบัติธรรม 

- เพ่ือแก้ไขปัญหาพระสงฆ์บุกรุกพ้ืนที่ป่าให้เหลือน้อยลง 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
- พ้ืนที่ป่าได้รับการดูแลจากพระสงฆ์และราฏรที่อยู่ใกล้เคียง 
- เป็นพื้นที่พักผ่อน  สงบจิตใจของประชาชน  เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติธรรมสืบ

ทอดประเพณีอันดีงาม 
- พระสงฆ์ลดการบุกรุกผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติเนื่องจากได้รับแนวทางปฏิบัติตามระเบียบทาง

ราชการทีถู่กต้อง 
ท่านประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  ผมได้นำเรียนการขอตั้งวัดของ 3 หมู่บ้านรวมเป็น  4  วัด  ส่วน
สำเนารายละเอียดของแต่ละวัดแต่ละหมู่บ้านท่านผู้ใหญ่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว  ทั้ง  3  หมู่บ้าน  
จำนวน  4 วัด  ได้แก่ 
บ้านดอนสร้างไพร  หมู่ที่ 1  วัดป่าวังม่วง 
บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4  วัดป่าสัก 
บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4  วัดป่าอ่างหนองบัว 
และบ้านวังอ้อยหนู   หมู่ที่ 10  วัดป่าวังอ้อยหนู  ผมขอให้ทางสภาพิจารณาการขอตั้งวัดของทั้ง 3  
หมู่บานด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 

ที่ประชุม มีการอภิปรายพอสมควร 
 
ประธาน ท่านสมาชิกสภา  ครับ  ผมขอมติในที่ประชุมว่าเห็นชอบกับการขอตั้งวัด 3 หมู่บ้าน  รวม  4  วัดถ้า

สมาชิกสภาเห็นชอบ  ยกมือครับ 
 

ที่ประชุม เห็นชอบ  14  เสียง    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง  -  เสียง 
 

ประธาน 3.2  เรื่อง  การกำหนดสมัยประชุมสภา  ประจำปี  พ.ศ. 2564   
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  หมวด 2  การ

ประชุม  ข้อ 20(1)  และข้อ  21  ประกอบกับมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกในการประชุมสภา  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ของปี พ.ศ. 2564  ในระหว่างวันที่  15-28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

 

ที่ประชุม เห็นชอบ  14  เสียง 
 

ประธาน 3.3  เรื่อง  เห็นชอบการสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามพระบรมราชกุมารี  เชิญท่าน  ผอ.กองการศึกษาชี้แจง
รายละเอียด ครับ 

นายพรชัย  ปิ่นใจ เรียนประธานสภา  รองประธาน  ท่านสมาชิกสภา  ผู้บริหาร  ท่านปลัด  ผอ.กองคลัง  ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองการศึกษา เจ้าหน้าที่  ผู้นำทุกหมู่บ้าน  ผมนายพรชัย  ปิ่นใจ  ผอ.กองการศึกษา  อบต.ทุ่งแก  ขอนำเรียนการ

สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริพอสังเขป  ดังนี้   สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงให้
ความสำคัญและเห็นชอบความสำคัญการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดดังในปี พ.ศ.2503  
ทรงอนุรักษ์ต้นยานา  ในปี พ.ศ. 2504  ทรงให้นำพรรณไม้จากภูมิภาคต่างๆมาปลูกไว้ในส่วนจิตรดา  
เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาและทรงมีโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร  พัฒนาแหล่ง 
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  น้ ำ   ก ารอนุ รั กษ์ และ พัฒ นาดิ น   อนุ รั กษ์ ท รัพยากรป่ าไม้   เป็ น การอนุ รักษ์ และพั ฒ นา

ทรัพยากรธรรมชาติ  ต่อมาในปี พ.ศ.2535  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ได้ทรง
สืบทอดพระราชปณิธานต่อโดยมีพระราชดำริกับ  นายแก้วขวัญ  วัชโรทัย   เลขาธิการพระราชวัง  ให้
อนุรักษ์พืชพรรณของประเทศโดยการพระราชทานให้โครงการส่วนพระองค์  สวนจิตรดา  ฝ่ายวิชาการ  
เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งธนาคารพืชพรรณขึ้นในปี  พ.ศ. 2536 -2549  โดยการรับทุนสนับสนุนจาก
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)  และเป็น
หน่วยงานขึ้นตรงกับเลขาธิการพระราชวัง  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539  และต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ.2550  
สำนักพระราชวังดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้และให้ อพ.สร.ดำเนินการแยกส่วนอย่างชัดเจนจาก
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดา การดำเนินงาน อพ.สร.  ดำเนินงานโดยอยู่ภายใต้แผนแบทซึ่งเป็น
ระยะๆละ 5  ปี  ตั้งแต่  พ.ศ. 2535  เป็นต้นมา  และในแผนแม่บทระยะ 5 ปี  ปีที่ 6 นี้มีแนวทางการ
ดำเนินการสิ่ งแวดล้อมและสนับสนุนแผนพัฒนาแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ฉบับที่12  
(ปีงบประมาณ 2560 -2564)ซึ่งมีกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญได้แก่ 
1. การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
3. การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศและ 
4. การพัฒนาสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ซึ่งกรอบ

แนวความคิดทั้ง 4 ด้าน  แต่ต้องดำเนินการภายใต้การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการ
นำมาใช้เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืน  ยิ่งไปกว่านั้น  อพ.สร.  ยังมีกิจกรรมตามกรอบของแผนแม่บท  
อพ.สร.  ที่สอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศและ
กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ  20  ปี  ทั้ง  7  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 
1. ด้านความั่นคง 
2. ด้านการเกษตร 
3. ด้านอุตสาหกรรม 
4. ด้านสังคม 
5. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
6. ด้านพลังงาน 
7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้ส่งผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนให้มากท่ีสุด  เพื่อการบริหารจัดการความรุ้
และผลการวิจัย  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  ทรัพยากร  และภูมิปัญญาของประเทศ  สู่การใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์และสาธารณะ  ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่างแพร่หลาย 

ท่านประธาน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอนำเรียนเพียงแค่นี้ผมขอทางสภาดำเนินการ
ขอมติต่อไป  ครับ  ขอบคุณ 

 

ประธานฯ ท่านสมาชิกสภา  ท่านผู้เข้าร่วมประชุม  มีท่านใดสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหม 
 

ที่ประชุม มีการอภิปรายพอสมควร 
 

ประธานฯ ครับในที่ประชุมก็มีความเข้าใจตรงกันผมขอมติที่ประชุมทุกท่านเลยนะครับ  ที่อยู่ในห้องประชุมสภา
แห่งนี้  ถ้าเห็นควรสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  โปรดยกมือครับ 
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มติที่ประชุม เป็นเอกฉันท์ 
 

ประธานฯ 3.4  รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 เชิญท่าน ผอ.กองคลัง 
 

นางดวงจันทร์  เมฆวัน เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา ผู้บริหาร  ท่านปลัด  เจ้าหน้าที่  ผู้นำ  อาศัยอำนาจตามระเบียบ 
   ผอ.กองคลัง กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย  การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการ

ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ 101  ให้องค์กรปกครองส่วนประกาศสำเนา
งบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ 

     งบแสดงฐานะการเงิน 
        ณ  วันที่  30  กันยายน  2563   
       2563   2562 
  ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน   28,631,252.00   28,958,312.00  
 สินทรัพย์ 
 สินทรัพย์หมุนเวียน 
  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 24,704,725.78   24,732,548.20 
 เงินฝากกระทรวงการคลัง        20,439.00 
 รายได้จากรรัฐบาลค้างรับ      441,000.00   5,000,000.00 
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  25,166,164.78   29,732,584.20 
 รวมสินทรัพย์   25,166,164.78   29,732,584.20 
 ทุนทรัพย์สิน   28,631,252.00   28,958,312.00 
 หนี้สิน     
  หนี้สินหมุนเวียน 
 รายจ่ายค้างจ่าย   2,338,620.00   6,997,735.00 
 เงินรับฝาก   1,393,734.54   1,236,829.56 
 รวมหนี้สินหมุนเวียน  3,732,354.54   8,324,564.56 
 รวมหนี้สิน   3,732,354.54   8,324,564.56 
 เงินสะสม   11,898,540.58   12,179,721.89 
 เงินทุนสำรองเงินสะสม  9,535,769.66   9,318,297.75 
 รวมเงินสะสม   21,433,810.24   21,498,519.64 
 รวมหนี้สินและเงินสะสม  25,166,164.78   29,732,584.20 
 ส่วนรายละเอียด  หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  ตามสำเนาเอกสารที่อยู่กับท่านทั้งหลาย  มี

ท่านใดจะสอบถาม  สงสัย  ไหมคะ  ให้สอบถามได้ผ่านทางสภา 
 

ประธานฯ ขอบคุณ  ผอ.กองคลัง  ที่ได้ชี้แจงรายงานฐานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ตามที่ราชกำหนดเพ่ือให้สภารับทราบและปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผย  ณ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
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ประธานฯ  3.5 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
   เชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ครับ 

นางประภาพร  เกษเกษร   เรียนท่านประธานสภา  รองประธาน  เลขาสภา  ท่านสมาชิกสภา  ท่านผู้บริหาร  ท่านปลัดฯ   
     นักวิเคราะห์ฯ   ผอ.กองคลัง  ผอ.กองช่าง  และผู้นำทุกท่าน  ขอนำเรียนรายงานการติดตามและประเมินผล 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ให้ทางสภารับทราบ  ตามเอกสาร
   ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  
   เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงาน ว่ามีความสอดคล้องกับ
   แผนงานที่วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วน
   ตำบลทุ่งแก  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนใน
   ชุมชน  จึงจำเป็นจะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผลเพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล
   ของการดำเนินการในด้านต่างๆ  เพ่ือใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้  ระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไข
   เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
   และแผนการดำเนินงานเพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากรต่างๆได้
   อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความ
   ต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็
   ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดข้ึนได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของ
   แผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมีท่ีสำคัญในการตรวจสอบการ
   ดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไรซึ่ง”ระบบติดตาม”  และ 
   “ระบบประเมินผล”  จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆมาปรับปรุง  แก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่การยุติ
   การดำเนินงาน 
    ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    เป็นการประเมินประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ของการดำเนินโครงการ  กิจกรรมซึ่งเป็นการ
   ประเมินทั้งผลงาน  นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลใน
   องค์กรว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
   เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามประเมินผลนี้ไม่ใช่เป็นการตรวจสอบเพื่อจับผิดแต่เป็นเครื่องมือทดสอบ
   ผลการทำงานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไรเป็นการ
   ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ว่าเป็นไปตามความต้องการของ
   ประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผน  แบบมีส่วนร่วมของ
   ประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ระยะเวลาในการ
   ดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ท้องถิ่นหรือไม่การติดตามและประเมินผลเป็นการ
   วัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซี่งครอบคลุมถึง 
   สิ่งแวดล้อมของนโยบายการประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยกรที่ใช้โครงการ  การติดตามและ 
   ประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ  การประเมินผลนโยบาย  การประเมินผลลัพธ์นโยบาย  
   และการประเมินผลกระทบนโยบาย  สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็
   คือจะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
     
 



- 3 - 
 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็น
   เครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่า
   ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจซึ่งการติดตามประเมินผลนี้มีทั้งในรูปแบบของคณะกรรมการ
   ติดตามและประเมินผล  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพื้นท่ี  องค์กรภาคประชาสังคม  องค์กร
   เอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแล  หน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่สำคัญที่สุดคือ 
   ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
   โครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกถอดออกแบบมา
   เพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของ
   การดำเนินการอยู่ให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของ
   โครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับผลประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ
   ของการดำเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบ  ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือ
   ระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  กิจกรรม  การประเมินผล  คือการ
   ตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว  
   ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงาน  จะเป็นการบ่งชี้ว่า
   แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น
   ให้ผลเป็นอย่างไร  นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานซึ่งกำหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
   ประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำ 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
    วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

1. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
3. เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
4. เพ่ือเป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาต่อไป 
ท่านประธาน  สมาชิกสภา  ขั้นตอนต่างๆและวิธีการติดตามและประเมินผลรายละเอียดผลการ

ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในมือของท่านแล้ว  ดิฉันขอนำเรียนเพียงแค่นี้  มีท่านใดสงสัย
จะสอบถามไหมคะ 

 

ที่ประชุม มีการอภิปรายพอสมควร  
 

ประธานฯ ท่านสมาชิกสภา  ทุกท่านรับทราบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 13(5)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  การดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสอนความเห็นซึ่งได้รับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนา  
รับทราบ  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  30  วัน  โดยอย่างน้อย  ปีล 1  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี 
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ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธานฯ 3.6 การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2564-2565) เชิญทางผู้บริหารครับ 
นายวิจารณ์  มุทาพร ท่านประธาน  รองประธาน  เลขา  สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหาร  ท่านปลัด  ผอ.กองช่าง  เจ้าหน้าที่ 
    นายกฯ ผู้นำทุกท่าน  เนื่องจากได้รับหนังสือร้องทุกข์ชาวบ้านว่าได้รับความเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไข

ปัญหาให้แก่ประชาชน  ทาง ผอ.กองช่าง  ได้ตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  พบว่าโครงการที่
ชาวบ้านต้องการแก้ไขปัญหาไม่ตรงตามแผนพัฒนาจึงขอเปลี่ยนแปลง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ 8  ให้เพ่ิมความ
ต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ  21  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว
ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  30  วัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ
พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดด้วย” 

 ข้อ 9  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ  22  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว้าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน    
”ข้อ22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพิ่มเติมและแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม

พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมสำหรับ

กรณีขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน 

  ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบให้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบอย่างเปิดเผยไม่
น้อยกว่า 30 วัน   นับแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้ 
ข้อ 10  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  22/1 และข้อ 22/2  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
“ข้อ 22/1  เพื่อประโยชน์ของประชาชน   การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  สำหรับกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนเมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งดได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  30  วัน  นับแต่วันที่ผู้บริหาร
ประกาศใช้” 
“ข้อ  22/2  ในกรณีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ  รัฐ
พิธี  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นสำหรับกรณี
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนและเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ 
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เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  30  วัน  
นบแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น” 
ท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา  เนื่องจากผู้บริหารได้รับหนังสือร้องทุกข์จากชาวบ้านโคกไชยวาน  
หมู่ที่ 4  และบ้านหนองจาน  หมู่ที่ 6  ว่าได้รับความเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหากับ
ประชาชนกองช่างได้ตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 )  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  พอว่าโครงการที่
ชาวบ้านต้องการแก้ไขปัญหาไม่ตรงตามแผนพัฒนาดังกล่าวทางผู้บริหารจึงขอเสนอร่างแผนพัฒนาที่
แก้ไข ต่อสภาเพ่ือให้สภาพิจารณาต่อไป  ครับเชิญประธาน 
รายละเอียด  คือ 
1. โครงการขุดลอกลำห้วยวังนกเจ่าตอนบน  ขนาดกว้าง 15.00 เมตร  ยาว 1,100 เมตร  ลึกเฉลี่ย 

3.00 เมตร  หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า44,550 ลบ.ม. ขอเปลี่ยนแปลงเป็นขนาดความกว้างเป็น
กว้าง  20  เมตร 

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด  สายกลางบ้าน  ขนาดกว้าง 0.50 เมตร  สูง 0.50 เมตร
พร้อมฝาปิด 
ขอเปลี่ยนแปลงขนาดกว้างเป็น 0.40 เมตร  สูง 0.57 เมตร 
ขอให้ทางสถาพิจารณาเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนผมคิดว่าถ้าโครงการนี้สำเร็จจะเป็นประโยชน์
แก่พ่ีน้องประชาชนมาก ของคุณท่านประธานสภาฯครับ 

 

ประธานฯ ท่านสมาชิกสภาฯ  ครับ  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือมีแนวคิดอย่างไรทางคณะผู้บริหารท่านได้
เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ที่เปลี่ยนแปลงให้ทุกท่านพิจารณา 

 

ที่ประชุม มีการอภิปรายพอสมควร 
 

ประธานฯ ท่านสมาชิกสภาครับ  ท่านได้พิจารณาโดยละเอียด  รอบคอบ  ถ้าท่านเห็นชอบกับร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ถ้าเห็นชอบใช้สิทธิ์โดยการยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  13  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ 
ประธานฯ มีท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ  เชิญท่านนายกฯ  อบต.ครับ 
  

นายวิจารณ์  มุทาพร ท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  ที่ให้ความสำคัญทางสภาได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 
      นายกฯ แก้ไข  หรือเปลี่ยนแปลง  ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย  

ขอบคุณครับ 
 

ประธานฯ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านผมขอท่านเข้าประชุมสภา  สมัยสามัญสมัยที่ 4  ครั้งที่ 3  ในวันที่  30  
ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 09.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  โดยพร้อม
เพรียงกัน  ถ้าท่านไม่มีอะไรผมขอปิดประชุมครับ  ขอบคุณ 
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ปิดการประชุมเวลา 16.45 น 

(ลงชื่อ)   ชาติชูชัย  พนมหอม 
                                           (นายชาติชูชัย  พนมหอม) 

                        เลขานุการสภา/ผู้จดบันทึกการประชุม 
 (ลงชื่อ)  มนตรี   เปลี่ยนผึ้ง 
        (นายมนตรี  เปลี่ยนผึ้ง) 

            ประธานสภาอบต.ทุ่งแก/ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายยงค์ยุทธ  ผลบุตร กรรมการ ยงค์ยุทธ  ผลบุตร  
2 นายบุญมา  เกตุหอม กรรมการ บุญมา  เกตุหอม  
3 นายเสด็จ  บุญประโคม กรรมการ เสด็จ  บุญประโคม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ   สมัยท่ี 4  (ครั้งที่ 2) 
ประจำปี  พ.ศ. 2563 

วันที่  28  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 

     ผู้เข้าประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายมนตรี  เปลี่ยนผึ้ง ประธารสภาฯ มนตรี  เปลี่ยนผึ้ง  
2 นายโยทิน  ลาภมูล รองประธารสภาฯ โยทิน  ลาภมูล  
3 นายยงค์ยุทธ  ผลบุตร ส.อบต.  หมู่ 1 ยงค์ยุทธ  ผลบุตร  
4 นายไพบูลย์  ธรรมจิตร ส.อบต.  หมู่ 2 ไพบูลย์  ธรรมจิตร  
5 นายกฤษดา  ว่องไว ส.อบต.  หมู่ 4 กฤษดา  ว่องไว  
6 นายบุญเตียง  แสงเขียว ส.อบต.  หมู่ 4 บุญเตียง  แสงเขียว  
7 นางสงวน  ชาประดิษฐ์ ส.อบต.  หมู่ 5 สงวน  ชาประดิษฐ์  
8 นายบุญมี  จักรแก้ว ส.อบต.  หมู่ 5 บุญมี  จักรแก้ว  
9 นายนิคม  มิ่งแสง ส.อบต.  หมู่ 6 นิคม  มิ่งแสง  
10 นายบุญมา  เกตุหอม ส.อบต.  หมู่ 8 บุญมา  เกตุหอม  
11 นายสังวาลย์  โทวะดี ส.อบต.  หมู่ 8 สังวาลย์  โทวะดี  
12 นายเสด็จ  บุญประโคม ส.อบต.  หมู่ 9 เสด็จ  บุญประโคม  
13 นายสมัย  เชื่อคำจันทร์ ส.อบต.  หมู่ 9 สมัย  เชื่อคำจันทร์  
14 นายปรีชา  ผาวัง ส.อบต.  หมู่ 10 ปรีชา  ผาวัง  
15 นายชาติชูชัย  พนมหอม เลขานุการสภาฯ ชาติชูชัย  พนมหอม  

 
  ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายวิจารณ์  มุทาพร นายก อบต.ทุ่งแก วิจารณ์  มุทาพร  
2 นายพนมไพร  สีหานาจ รองนายกฯ พนมไพร  สีหานาจ  
3 นายสมชาย  พรมศรี รองนายกฯ สมชาย  พรมศรี  
4 นายสอาด อำนาจ กำนันตำบลทุ่งแก สอาด อำนาจ  
5 นางศนิตรา  สุขะปุณพันธ์ ปลัด อบต. ศนิตรา  สุขะปุณพันธ์  
6 นางดวงจันทร์  เมฆวัน ผอ.กองคลัง ดวงจันทร์  เมฆวัน  
7 นายเจียง  เกษเกษร ผอ.กองช่าง เจียง  เกษเกษร  
8 นางประภาพร  เกษเกษร นักวิเคราะห์ฯ ประภาพร  เกษเกษร  
9 นายมิตชัย  อุเทนทำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 มิตชัย  อุเทนทำ  
10 นายไชยรบ  อำนาจ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ไชยรบ  อำนาจ  
11 นางสุริวิภา  สัพโส หัวหน้าสำนักปลัด สุริวิภา  สัพโส  
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เริ่มประชุมเวลา 09.40 น. 
    สวัสดีครับท่านรองประธาน  เลขา  ท่าสมาชิกสภา  ท่านผู้บริหาร  ปลัดฯ  ผอ.กองคลัง  ผอ.
   กองช่างเจ้าหน้าที่  ท่านผู้นำ  ทุกหมู่บ้านครับ  ที่ประชุมพร้อมผมขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ   สมัย
   ที่ 4  ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน ฯ  ตอนนี้บ้านเมืองมีโรคโควิด-19  ระบาดต้องเฝ้าระวังคัดกรอง  ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเรา
   ช่วยกันกระตุ้นเฝ้าระวังอย่างหนักการ์ดอย่าตก  อยู่บ้านหยุดเชื้อ  กินร้อน  ช้อนกลาง  ล้างมือบ่อยๆ 
   ด้วยเจล  เว้นระยะห่าง  สวมหน้ากากอนามัยถ้าจำเป็นจะออกนอกบ้าน  ช่วยกันคนละไม้คนละมือ 
   ครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอและพิจารณา 

ประธานฯ  การพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เชิญนายก อบต.ครับ 

นายวิจารณ์  มุทาพร เรียนท่านประธานสภาฯ  รองประธานฯ  เลขา  สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร  ท่านปลัด  ผอ.กองคลัง  ผอ.    
    นายก อบต.  กองช่าง  ผู้นำทุกท่าน  ครับ  ทาง อบต.ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของ 
   ประชาชนในเขตปกครอง 

    อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
   การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่4) พ.ศ.2561 

   ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
   เงื่อนไขต่อไปน ี้ 

1. ให้กระทำได้เฉาพะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

2. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบ
แล้ว 

3. ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน  และกันไว้อีกร้อยละสิบ
ของงบประมาณรายจ่ายของปีนั้น  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีลักษณะภัย
เกิดข้ึน 

4. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพ้นไป 

รายละเอียด  จ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มีดังนี้ 
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1. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก(บล็อกคัลเวิร์ส)ข้างสระหนองผือ  บ้านทุ่งแก  

หมู่ที่ 2  จำนวน  3  ช่อง  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  สูง1.80 เมตร  ความหนาผิวจราจร 6.00 เมตร  
ตามแบบมาตรฐานและ อบต.ทุ่งแกกำหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  งบประมาณ
ทั้งสิ้น 452,000.00บาท 

2. โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะเพ่ือกักเก็บน้ำ(ลำห้วยวังนกเจ่าตอนบน) บ้านโคกไชยวาน         
หมู่ที่ 4  โดยการขุดลอกดิน  ขนาดกว้าง 20.00 เมตร  ยาว  150  เมตร  ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร  1:1 
ปริมาตรขุดดินไม่น้อยกว่า 7,945 ลบ.ม. ตามแบบและรายการ อบต.ทุ่งแกกำหนด  พร้อมป้าย
โครงการ  จำนวน  1  ป้าย  งบประมาณท้ังสิ้น 296,000.00 บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสพัสติกคอนกรีตสายบ้านโสก- บ้านทุ่งแก  
บ้านโสก  หมู่ที่ 8  โดยการก่อสร้างถนนกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 1,185.00 เมตร  ผิวจราจรหนา
เฉลี่ย 0.04 เมตร  หรือพ้ืนที่ผิวไม่น้อยกว่า 5,925 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน อบต.ทุ่งแกกำหนด  
พร้อมป้ายโครงการจำนวน  1  ป้าย งบประมาณทั้งสิ้น  1,833,000.00  บาท 

4. โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะเพ่ือกักเก็บน้ำ(ลำห้วยหน้าฝายวังนกเจ่า  บ้านโคกไชยวาน  หมู่ที่ 
9  โดยการขุดดิน  ขนาดกว้าง 20.00 เมตร  ยาว 50.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร  1:1  ปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 2,703.50 ลบ.เมตร  ตามแบบ และรายการ อบต.ทุ่งแกกำหนด  พร้อมป้าย
โครงการจำนวน  1  ป้าย  งบประมาณทั้งสิ้น  111,000.00 บาท 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังม่วง -หนองจาน    บ้านดอนสร้างไพร  หมู่ที่ 1  
โครงการก่อสร้างถนนกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 285  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.25 เมตร  หรือพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,425  ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐาน  และ อบต.
ทุ่งแกกำหนด  พร้อมป้ายโครงการจำนวน  1  ป้าย  งบประมาณทั้งสิ้น  775,000.00 บาท 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายข้างบ้านนายประสาน  อุส่าห์  บ้านโคกไชยวาน  
หมู่ที่ 4  โดยการก่อสร้างถนน(ช่วงที่1)  กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 92.00  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  552  ตารางเมตร  (ช่วงที่ 
2)  กว้าง 6.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  
หรือพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 492  ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานและอบต.ทุ่งแกกำหนด  พร้อม
ป้ายโครงการจำนวน  1  ป้าย  งบประมาณทั้งสิ้น 584,000.00  บาท 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มแสงบูรพา(ปู่ตา) บ้านหนองแสง  หมู่ที่ 5  โดยการ
ก่อสร้างถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 284.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ0.25 
เมตร  หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,420  ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานและ อบต.ทุ่งแก
กำหนด  พร้อมป้ายโครงการจำนวน  1  ป้าย  งบประมาณทั้งสิ้น 781,000.00 บาท 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคำภา สีแสด  บ้านหนองจาน  หมู่ที่ 6  โดย
การก่อสร้างถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 47  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  
หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  235  ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานและอบต.ทุ่งแก  กำหนด  
พร้อมป้ายโครงการจำนวน  1  ป้าย  งบประมาณทั้งสิ้น 129,000.00 บาท 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจาน - หนองบัวแพ  บ้านหนองจาน      
หมู่ที่ 6  โดยการก่อสร้างถนนกว้าง 5.00 เมตร  ยาว  52.00 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.25  เมตร  หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  260  ตารางเมตร  ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.ทุ่งแกกำหนด  พร้อมป้ายโครงการจำนวน  1  ป้าย  งบประมาณทั้งสิ้น  
140,000.00 บาท 
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10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดและบ่อพักสายกลางบ้าน  บ้านหนอง
จาน  หมู่ที่ 6  โดยการก่อสร้างรางระบายน้ำขนาด  0.40X 0.57เมตร  ยาว 166 เมตร  ตามแบบ
มาตรฐานและอบต.ทุ่งแกแกหนด  พร้อมป้ายโครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น  417,500.00 บาท 

11. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านโคกไชยวาน  หมู่ที่ 9  โดยการวางท่อระบายน้ำ  
ขนาด  2  นิ้ว  ลึกเฉลี่ย  0.30  เมตร  ยาว  5,400  เมตร  ตามแบบและรายการ อบต.ทุ่งแก
กำหนด  งบประมาณทั้งสิ้น  399,000 บาท 

ท่านประธาน  สมาชิกสภา  สืบเนื่องมาจาก  ทางอบต.ทุ่งแก  ได้หนังสือร้องทุกข์  จากชาวบ้านและท่าน
ผู้นำชุมชน  ว่ามีความเดือดร้อนขอให้ทาง  อบต.หาทางแก้ไขปัญหาเร่งด่วน  ซึ่งทาง อบต.ได้
รวบรวมหนังสือร้องทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆนำเรียนทางผู้บิหารเพ่ือให้พิจารณาหาทางช่วยเหลือ
ตามระเบียบซึ่งโครงการต่างๆเป็นโครงการที่ไม่ได้งบประมาณไว้  เนื่องจากเป็นโครงการเร่งด่วน  
และไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า  เพ่ือให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านจึงได้
นำเข้าประชุมสภาพิจารณา  จำนวน  11  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น  5,997,500.00 บาท(ห้า
ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผมนำเรียนเพียงแค่นี้  มีสมาชิกสภา  สงสัย  จะ
สอบถามหรือไม่เข้าใจให้สอบถามผ่านทางสภานะครับ  ขอบคุณ 

 

ที่ประชุม มีการอภิปรายพอสมควร 
 

ประธานฯ ครับท่านสมาชิกสภา  ได้มีการอภิปรายพอสมควรแล้ว  การจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  จำนวน  11  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 5,997,500  บาท  เชิญท่าน  นิคม  มิ่งแสง  
ครับ 

นายนิคม  ม่ิงแสง เรียนประธานสภา  เพ่ือนสมาชิกสภา  ผู้บริหาร  ท่านปลัด  ผอ.กองคลัง  ผอ.กองช่าง  เจ้าหน้าที ่
   ส.อบต.ม.6 ผู้นำ  ผมนายนิคม  มิ่งแสง  ส.อบต.ม.6  ขอนำเรียนปรึกษาหารือในการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงิน

สะสม  ผมขอหารือไปพิจารณาอนุมัติในวันที่  30  ธันวาคม  2563  ครับท่านประธาน 
 

ที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ประธานฯ ท่านสมาชิกสภาเห็นชอบตามที่ท่านนิคม  มิ่งแสง  เสนอ  ผมขอนัดประชุมสภาอีกครั้งในวันที่  30  
ธันวาคม  2563  เวลา  09.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภา  แห่งนี้ครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง    อ่ืนๆ 
 

ประธานฯ ท่านประธานสภาฯ  ท่านผู้นำ  มีอะไรอีกไหม  ครับ  เชิญท่านนายก อบต.ครับ 
 

นายวิจารณ์  มุทาพร ครับท่านประธาน  สมาชิกสภา  ผู้นำ  เข้าช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า  ต้อนรับปีใหม่  ทาง อบต. 
     นายก อบต. ทุ่งแก  มีจุดบริการประชาชน  คือ  จุดหนองแสง  จุดโคกไชยวาน  และจุดบ้านโสก  เพ่ืออำนวย

ความสะดวกแก่ผู้คนที่สัญจรไปมา  และเพ่ิมจุดผู้นำที่จุดบ้านทุ่งแก  ช่วง 29  ธันวาคม  2563 ถึง 4  
มกราคม 2564  ร่วมด้วยทาง อสม.เพื่อเฝ้าระวังโควิด- 19  จึงขอความร่วมมือร่วมใจกับทางท่าน
ผู้นำและสมาชิกสภาทุกท่าน  สกลนคร ยังไม่มีโควิด-19  พวกเราต้องช่วยกัน  การ์ดอย่าตก  กิน
ร้อน  ชอนกลาง  ล้างมือบ่อยๆ  เว้นระยะห่าง  เทศกาลปีใหม่ถ้าจะเฉลิมฉลอง  หรือเค้าท์ดาวก็
ทำทางโทรศัพท์  ไลน์  ไลฟ์สด  เพ่ือความปลอดภัย  ถ้าจำเป็นออกนอกบ้านก็สวมหน้ากากหรือ 
mask  สุดท้ายนี้  ก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านชาวตำบลทุ่งแก  จงมีแต่ความสุขไม่เจ็บไม่จน  
สุขภาพแข็งแรง  ตลอดปี  พ.ศ. 2564  เทอญ  ของคุณครับ 
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ประธานฯ ถ้าท่านไม่มีอะไรจะสอบถาม  ผมขอขอบคุณทุกท่าน  และขอให้โชคดีสุขภาพดีตลอดปี  2564  ผม

ขอปิดประชุม 
ปิดการประชุมเวลา 16.35 น 

(ลงชื่อ)   ชาติชูชัย  พนมหอม 
                                           (นายชาติชูชัย  พนมหอม) 

                        เลขานุการสภา/ผู้จดบันทึกการประชุม 
 (ลงชื่อ)  มนตรี   เปลี่ยนผึ้ง 
        (นายมนตรี  เปลี่ยนผึ้ง) 

            ประธานสภาอบต.ทุ่งแก/ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายยงค์ยุทธ  ผลบุตร กรรมการ ยงค์ยุทธ  ผลบุตร  
2 นายบุญมา  เกตุหอม กรรมการ บุญมา  เกตุหอม  
3 นายเสด็จ  บุญประโคม กรรมการ เสด็จ  บุญประโคม  

 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ   สมัยท่ี 4  (ครั้งที่ 3) 
ประจำปี  พ.ศ. 2563 

วันที่  30  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 

     ผู้เข้าประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายมนตรี  เปลี่ยนผึ้ง ประธารสภาฯ มนตรี  เปลี่ยนผึ้ง  
2 นายโยทิน  ลาภมูล รองประธารสภาฯ โยทิน  ลาภมูล  
3 นายยงค์ยุทธ  ผลบุตร ส.อบต.  หมู่ 1 ยงค์ยุทธ  ผลบุตร  
4 นายไพบูลย์  ธรรมจิตร ส.อบต.  หมู่ 2 ไพบูลย์  ธรรมจิตร  
5 นายกฤษดา  ว่องไว ส.อบต.  หมู่ 4 กฤษดา  ว่องไว  
6 นายบุญเตียง  แสงเขียว ส.อบต.  หมู่ 4 บุญเตียง  แสงเขียว  
7 นางสงวน  ชาประดิษฐ์ ส.อบต.  หมู่ 5 สงวน  ชาประดิษฐ์  
8 นายบุญมี  จักรแก้ว ส.อบต.  หมู่ 5 บุญมี  จักรแก้ว  
9 นายนิคม  มิ่งแสง ส.อบต.  หมู่ 6 นิคม  มิ่งแสง  
10 นายบุญมา  เกตุหอม ส.อบต.  หมู่ 8 บุญมา  เกตุหอม  
11 นายสังวาลย์  โทวะดี ส.อบต.  หมู่ 8 สังวาลย์  โทวะดี  
12 นายเสด็จ  บุญประโคม ส.อบต.  หมู่ 9 เสด็จ  บุญประโคม  
13 นายสมัย  เชื่อคำจันทร์ ส.อบต.  หมู่ 9 สมัย  เชื่อคำจันทร์  
14 นายปรีชา  ผาวัง ส.อบต.  หมู่ 10 ปรีชา  ผาวัง  
15 นายชาติชูชัย  พนมหอม เลขานุการสภาฯ ชาติชูชัย  พนมหอม  

 
  ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายวิจารณ์  มุทาพร นายก อบต.ทุ่งแก วิจารณ์  มุทาพร  
2 นายพนมไพร  สีหานาจ รองนายกฯ พนมไพร  สีหานาจ  
3 นายสมชาย  พรมศรี รองนายกฯ สมชาย  พรมศรี  
4 นายคำพันธ์  จันทโคราช เลขา ผู้บริหาร คำพันธ์  จันทโคราช  
5 นางศนิตรา  สุขะปุณพันธ์ ปลัด อบต. ศนิตรา  สุขะปุณพันธ์  
6 นายเจียง  เกษเกษร ผอ.กองช่าง เจียง  เกษเกษร  
7 นางดวงจันทร์  เมฆวัน ผอ.กองคลัง ดวงจันทร์  เมฆวัน  
8 นางประภาพร  เกษเกษร นักวิเคราะห์ฯ ประภาพร  เกษเกษร  

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

ประธานฯ  สวัสดีครับ  รองประธาน  สมาชิกสภา  ท่านผู้บริหาร  ท่านปลัด ผอ.กองคลัง  ผอ.กองช่าง  เจ้าหน้าที่  
   ผู้นำ  ในที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่4  ครั้งที่ 3  ประจำปี พ.ศ.
   2563 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 



- 2 – 

ประธานฯ  ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาว  อากาศแห้งแล้ง  ลมแรง เป็นช่วงเกษตรกรชาวไร่  ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตทาง
   การเกษตร  ต้องมีการเผา  ลำลายวัชพืช  ทำให้เกิดไฟป่า  อยากให้ท่านสมาชิกสภา  ท่านผู้นำ  ช่วย
   ประชาสัมพันธ์  ให้ชาวบ้านทราบถึงภัยและอันตรายที่ตามมากับไฟ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563  

ประธาน   ตามท่ีท่านนายกฯได้ชี้แจงระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   และอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว้าด้วย  การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
   การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

   ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
   เงื่อนไข  ต่อไปนี้ 

1. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการ
บริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็กนารเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
กิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

2. ได้ส่งเงินสมบทกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบ
แล้ว 

3. ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน  และกันไว้อีกรอยละล้า
นของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย
เกิดข้ึน 

4. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสมะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด  ให้การ
ใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพ้นไป  
ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดยคำนึงถึงฐานะ  การเงิน การคลัง  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  ท่านสมาชิกสภาครับ  รายละเอียดการ
เบิกจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มีทั้งหมด  11 โครงการ  รวมเป็นเงิน
งบประมาณท้ังหมด  5,997,500.00 บาท (ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)   
มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัย  จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 

 

ที่ประชุม มีการอภิปรายพอสมควร 
 

ประธานฯ ท่านสมาชิกสภา  ในที่ประชุมมีการอภิปรายพอสมควร  ผมขอมติที่ประชุมสภาว่าเห็นควรอนุมัติ  
การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2563  ถ้าเห็นควรอนุมัติ  โปรดยกมือครับ 

 

ที่ประชุม อนุมัติ  13  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
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ประธานฯ ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ  การจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จำนวน  11  
โครงการ  รวมงบประมาณท้ังสิ้น  5,997,500.00 บาท ได้รับอนุมัติทางสภาจะดำเนินการต่อไป  
ครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง   อ่ืนๆ 
 

ประธานฯ เชิญท่านนายกฯ 
 

นายวิจารณ์  มุทาพร ท่านประธานสภา  สมาชิกสภาครับ  การจ่ายขาดเงินสะสมเมื่อได้รับอนุมัติจากสภาแล้ว  ทาง 
    นายก.อบต. อบต.ก็จะดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดจึงอยากขอความร่วมมือจาก

ท่านสมาชิกสภา  ผู้นำ  โครงการจะได้รับประโยชน์สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของชาวบ้าน  หรือไม่  
อย่างไร  จึงอยากให้ท่านไปดูแลตรวจสอบโครงการนั้นว่าเป็นไปตามความของชาวบ้าน  ขอบคุณ
ครบั 

ประธานฯ ขอบคุณท่านนายกฯ  พวกเราก็ช่วยตรวจสอบนะครับ  มีท่านใดจะนำเรียนอะไรไหมครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ประธานฯ ถ้าในที่ประชุมไม่มีอะไร  ผมปิดประชุมครับ 
 
 

(ลงชื่อ)   ชาติชูชัย  พนมหอม 
                                           (นายชาติชูชัย  พนมหอม) 

                        เลขานุการสภา/ผู้จดบันทึกการประชุม 
 (ลงชื่อ)  มนตรี   เปลี่ยนผึ้ง 
        (นายมนตรี  เปลี่ยนผึ้ง) 

            ประธานสภาอบต.ทุ่งแก/ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายยงค์ยุทธ  ผลบุตร กรรมการ ยงค์ยุทธ  ผลบุตร  
2 นายบุญมา  เกตุหอม กรรมการ บุญมา  เกตุหอม  
3 นายเสด็จ  บุญประโคม กรรมการ เสด็จ  บุญประโคม  

 


