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บันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่  ๑ 
วันที่  15  พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายส าลี  สียางนอก ประธานสภา ส าลี  สียางนอก  
2 นายเลี่ยม ดากลาง รองประธานสภา เลี่ยม  ดากลาง  
3 ร.ต.ต.วัชรชัย  ธีรวโิรจน์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 วัชรชัย  ธีรวโิรจน์  
4 นายอุดม  อุดแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 อุดม  อุดแก้ว  
5 นางสาวอ าพร  ทิพย์ลม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 อ าพร  ทิพย์ลม  
6 นางระเบียบ  จิตกลาง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4 ระเบียบ  จิตกลาง  
7 นายชาตรี  นาคมณี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ชาตรี  นาคมณี  
8 นายส าราญ  ยินดีชาติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ส าราญ  ยินดีชาติ  
9 นายสมพงษ์  กลมกล่อม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 สมพงษ์  กลมกล่อม  
    
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ 

     ๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

นายสมส่วน สกุลกัมปนาท 
นายชื่น  ราชสุรินทร์ 
นายใจเมือง  ระบายศรี 
นายขันติ  แก้วงา 
นางเสาวลักษณ์ ธนัยถิรพัฒน์ 

สมาชิกสภา ม.4 
สมาชิกสภา ม.5 
สมาชิกสภา ม.10 
สมาชิกสภา ม.12 
รองนายก อบต. 

  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุชาติ  พันธุ์สัมฤทธิ์ นายก อบต. สุชาติ  พันธุ์สัมฤทธิ์  
2 นายเสมียน  เจริญดี รองนายก อบต. เสมียน  เจริญดี  
3 นายนิวัฒน์ บุญประกอบ เลขานุการ นายก  อบต. นิวัฒน์ บุญประกอบ  
4 นายคมสัน  กุลไกรจักร ปลัด  อบต. คมสัน  กุลไกรจักร  
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           เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนาไดเ้ข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว   
ประธานสภาฯ  จึงได้เริ่มการประชุม  ในเวลา  ๐๙.๓๐  น.   
    

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องแจ้งให้ทราบ 

1.1 นายอ าเภอหนองก่ีย้ายมาใหม่ 

1.2 งานกฐินวัดเสือชะเง้อ  

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 กันยายน ๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบรับรอง ด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องทีเ่สนอใหม่ 
                                ๓.1 รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ประธานสภาฯ              เชิญเลขานุการสภาฯ ไดช้ี้แจงเกี่ยวกับการรายงานผลติดตามแผนสี่ปี 

นายก อบต.             ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) รายงานผลและเสนอความเห็น 
ซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงาน 
และต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
-สรุป รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

                              1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 15 โครงการ งบประมาณ 3,203,090 บาท 
                              2. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ     11 โครงการ งบประมาณ 825,040 บาท 
                              3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ           1  โครงการ งบประมาณ 7,100 บาท 
                              4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต        7  โครงการ งบประมาณ 2,769,380 บาท 
                              5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม5 โครงการ งบประมาณ 230,482 

บาท 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม  8 โครงการ 
งบประมาณ 85,120 บาท  
 ส าหรบัรายละเอียด ตามเอกสารทีไ่ด้และให้สมาชิกไปแลว้ 
- โดยมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินตามแผน ดังนี้ 

1. การตั้งงบประมาณโครงการต่างๆ  ควรตั้งงบประมาณใหส้อดคล้องกับการเบิกจ่าย 
ที่ประชุม                          รบัทราบ 
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                              3.2 การขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 

ประธานสภา                เชญิเลขานุการ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 

เลขานุการ                  ได้ชี้แจง การขออนุมัติโอนงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 ส าหรับการโอน
งบประมาณ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน ให้ขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น 

ประธานสภา                เชญินายกอบต. ได้เสนอการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ต่อสภา 

นายก อบต. ได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น ในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
2562 เนื่องจากมีรายจ่ายบางรายการ ที่มีความจ าเป็นต้องจ่าย เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพ้ืนที่ คือ การจัดซื้อซับเมิสสูบน้ าบ่อบาดาล 
ของระบบประปาหมู่บ้าน และการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือให้การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบ 
ตามรายการดังนี้ 

                                 โอนเพิ่ม  

                                 - แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ขอ
โอนเพิ่ม 40,000 บาท 

                                 ๑. ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 
ชนิด Network แบบที่ 1 ขอโอนเพิ่ม เป็นเงิน 7,9๐๐ บาท 

                                 ๒. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ขอ
โอนเพิ่ม เป็นเงิน 7,900 บาท 

                                 งานบริหารคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 ขอโอนเพ่ิม เป็นเงิน 7,9๐๐ บาท 

                                เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ขอโอนเพิ่ม เป็นเงิน 7,900 
บาท 

                                 แผนงานเคหะและชุมชน แบบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ขอโอนเพ่ิม 40,000 บาท                                                          
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้
สอยรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดอ่ืนๆ       
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ขอโอนเพ่ิม 30,000 บาท 

                                                                    รวมโอนเพ่ิม 141,600 บาท 
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                                โอนลด 

                แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ประเภทเงินเดือนพนักงาน ขอโอน
ลด ๑๐1,6๐๐ บาท                                                                                                                               
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ค่าวัสดุ
กีฬา ขอโอนลด 30,000 บาท                                                                                                 

                                 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอรห์รือชนิด LED แบบ Network ขอโอนลด 10,000 บาท 

                                 รวมโอนลด 141,600 บาท 

มติที่ประชุม                  เหน็ควรให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖2 ด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท์ 

                                 3.3 การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

ประธานสภา                 เชญิเลขานุการสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

เลขานุการสภา               ส าหรับการก าหนดเงินสะสม ต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.
2548 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น ภายในเงื่อนไข ดังนี้                                                                                  
1. ให้กระท าได้เฉพาะกิจการ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเก่ียวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                  
2. ได้ส่งเงินสมทบ ส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว                                                                                                                                
3. เมื่อได้รับอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จทันภายในระยะไม่เกินหนึ่งปีถัดไป                                                                    
ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือ เพียงพอที่จะจ่ายเป็น
รายจ่ายประจ า และกรณีฉุกเฉินที่สาธารณภัยเกิดข้ึน และให้ค านึงถึงสถานะการ
คลัง และเสถียรภาพในระยะยาว                                                                     
และประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว512 
ลว 29 มกราคม 2561 และที่ มท 0808.2/ว7272 ลว 26 ธ.ค. 60 โดยการ
จ่ายขาดเงินสะสม ให้เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประมาณ 6 เดือน และหาก
เห็นว่ามีรายรับเพียงพอ ก็สามารถพิจารณาส ารองเงินเดือน รายจ่ายประจ า ตาม
สถานะทางการคลังของอปท. ส าหรับเงินสะสม ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีเงินสะสม 7,008,955.26 บาท โดยกันเงินไว้เป็น
รายจ่ายประจ า และกรณีสาธารณภัย ทั้งสิ้น 4,008,957,.26 บาท คงเหลือใช้
เงินสะสมได้ 3,000,000 บาท ซึ่งในวันนี้จะขอจ่ายเงินสะสม ตามรายการ ดังนี้                                         



5 

 

                                 1.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 (สายประปา) เป็นเงิน 120,000 บาท        
ขนาด กว้าง  4 เมตร ยาว 1,700 เมตร ปริมาณลูกรัง 680 ลูกบาศก์เมตร                                                                                   
2.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง 

1.1 สายหลังฟาร์มไก่ เป็นเงิน 65,000 บาท ปริมาณลูกรัง กว้าง 5 เมตร 
ยาว 740 เมตร ปริมาณลูกรัง 370 ลูกบาศก์เมตร(เกรดเกลี่ย)                                                                                       

1.2 สายถนนคลองเศรษฐี เป็นเงิน  21,000 บาท กว้าง 4 เมตร ยาว 
300 เมตร ปริมาณลูกรัง 120 ลูกบาศก์เมตร(เกรดเกลี่ย)                                                                                       

1.3  สาย แสงจันทร์  เป็นเงิน  63,000 บาท กว้าง 4 เมตร             
ยาว 900 เมตร ปริมาณลูกรัง 360 ลูกบาศก์เมตร(เกรดเกลี่ย)                                                                                                                                                                       

                                 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายลานมัน)                                                               
                                  ขนาดกว้าง   3 ม. ยาว 93 ม.หนา 0.15 เมตร เป็นเงิน 138,000 บาท                                                                                                                                   
                                 4.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 (สายลานมัน) เป็นเงิน 93,000 บาท   
                                 ขนาด กว้าง  3 เมตร ยาว 1,760 เมตร ปริมาณลูกรัง 528 ลูกบาศก์เมตร 

มติที่ประชุม                  เหน็ควรให้อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อด าเนินโครงการดังกล่าวได้ ด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์ 

 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ 
 4.1 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา                              
 4.2 โครงการอุ่นไอรัก                                                                                                 

4.3 การซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  
     ปิดประชุมเวลา   ๑2.๐๐  น. 

 
ลงช่ือ                             ผู้จดรายงานการประชุม 

        (นายฐาปกรณ์ โพธิข า) 
       ผู้ชว่ยเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
 
   ลงช่ือ                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                         (นายคมสัน  กุลไกรจักร) 
       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
 
   ลงช่ือ                                       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
        (นายส าลี  สียางนอก) 
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
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ตรวจแล้ว 
 
 

   ลงชื่อ    
   (นายชื่น  ราชสุรินทร์) 

    ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

ลงชื่อ                                                                        ลงชื่อ    
       (นายสมพงษ์  กลมกล่อม)                                                 (นายชาตรี  นาคมณี) 
             กรรมการ                                 กรรมการ 
 
ลงชื่อ                                                                        ลงชื่อ    
       (นายนายขันติ  แก้วงา)                                                    (ร.ต.ต.วชัรชัย  ธีรวิโรจน์) 
              กรรมการ                               กรรมการ/เลขานุการ 


