
 
ประชมุสภาสมยัวสิามัญ  สมยัที ่2  ครั้งที ่1  ประจ าป ี 2565  

วนัจนัทรท์ี ่ 21 มนีาคม  2565 
เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลสงเปอืย 
ผูม้าประชมุ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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นางวิไล  จันทร์เจือ 
นางสาวโสภา  เอาะน้อย 
นายรณรงค์  ทวีแสงศิริ 
นายวินิจ  วิจารย์ชัยศรี 
นายนิมิต  ถะยอด 
นายสวัสดิ์  หลินโนนแดง 
นายสุทธินันท์  ศรีค าม้วน 
นางอลิสา  ดอนน้ าขาว 
นายภิมาย  ดวงสุนทร 
นางประไพ  ปัญจมาตย์ 
นายสุคนธ์  บุญนาค 
นายประจักร  ลาเอ็ด 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
เลาขุการสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 10 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 11 

 

 
 
 
ผู้ไม่มาประชมุ 
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ผูเ้ขา้รว่มการประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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นายสัญญา  ชาโท 
นายสว่าง  รังเอ้ 
นายอภิชัย  สุทธิขัน 
นางสาวสศิภรณ์  ดรชานนท์ 
 

นายก อบต. 
รองนายก  อบต. 
รองนายก  อบต. 
เลขานุการนายก 
 

 

 
 
 
 
เปิดประชมุ    เวลา  09.00  นาฬิกา 
 
นายรณรงค์  ทวีแสงศิริ     - ได้เชิญสมาชิกสภาฯ  ทุกคนเข้าท่ีประชุม  โดยมีผู้มาประชุม 
เลขานุการสภาฯ 11 คน  ไม่มาประชุม ไม่มี   เมื่อครบองค์ประชุมตามมาตรา  56  แห่ง

พระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 6)  พ.ศ.  2552  จึงเรียนให้ประธานสภา  อบต.สงเปือย  จุดธูปเทียน  บูชา



พระรัตนตรัย  และเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  
2565  ตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจ้งที่ประชุม  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเปิดประชุมสภาสมัย 
ประธานสภาฯ    วิสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2565  ณ  บัดนี้ 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
       
ระเบยีบวาระที ่1    เรื่องประธานแจง้ทีป่ระชมุทราบ 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจง้ที่ประชุม  วันนี้สมาชิกสภา  อบต.สงเปือย  มาประชุม 
ประธานสภาฯ    ครบองค์ประชุม  จ านวน  11  ท่าน  
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่2    เรื่องรับรองรายงานการประชมุครัง้ทีแ่ลว้  
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้น าเสนอต่อที่ 
ประธานสภาฯ    ประชุม 
 
นายนิมิต  ถะยอด   - ได้แจ้งที่ประชุม  ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ 
ประธานกรรมการฯ พิจารณารายงานประชุมแล้ว  เห็นว่าถูกต้องครบถ้วน  จึงเสนอที่ประชุมสภา  อบต.

สงเปือย  พิจารณาเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมต่อไป 
 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม - ได้ให้การเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ด้วยคะแนนเสียง  10  

เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  1  เสียง 
   
ที่ประชุม    - รับทราบ 



 
ระเบยีบวาระที ่3    เรื่องกระทู้ถาม 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ไม่มี 
ประธานสภาฯ  
 
ระเบยีบวาระที ่4    เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา  

4.1 เรือ่ง  พจิารณาโอนงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2565 
 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจ้งที่ประชุม  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4.1  เรื่องพิจารณา 
ประธานสภาฯ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  เชิญผู้บริหารเป็นผู้

ชี้แจงรายละเอียด 
 
นายสัญญา  ชาโท   - ได้แจ้งที่ประชุม  สืบเนื่องจากในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ 
นายก  อบต. รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้  

ผู้บริหารจึงได้ยื่นญัตติเสนอต่อประธานสภาเพ่ือพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี   พ.ศ.  2565  เพื่อมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยอ้างถึงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2563  หมวด 4  ข้อ 27  การโอนงบประมาณรายจา่ยในหมวดลงทุน  ในการโอน
เพ่ิม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  โดยมีรายละเอียดในการขอ
พิจารณาดังนี้ 
โอนลด  งบลงทุน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  รายการ  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสายภูเวียง – กุดฉิม  ถึงบ้าน  ร.ต.ต.  วีระ  สมพงษ์  
ม.1  บ้านสงเปือย 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  495,000  บาท 
โอนลด     495,000  บาท 
งบประมาณหลังโอน            0  บาท 

 
     โอนมาตัง้จา่ยใหม่ 



รายการที ่1  งบลงทุน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  รายการ  โครงการ
ก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้าน  ม. 1  บ้านสงเปือย  สายบ้านนายขันตี  ภักดี 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน             0  บาท 
โอนเพิ่ม      366,000  บาท 
งบประมาณหลังโอน   366,000  บาท 

 
รายการที ่2  งบลงทุน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  รายการ  โครงการ
ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคม  หมู่บ้าน  ม.1  บ้านสงเปือย 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน           0  บาท 
โอนเพิ่ม    129,000  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  129,000  บาท 

 
รวมโอนมาตัง้จ่ายใหม่  495,000  บาท 

 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจ้งที่ประชุม  ตามที่ผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียด  มีผู้ใดสงสัย 
ประธานสภาฯ    สงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติมบ้างหรือไม่ 
 
ที่ประชุม    - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้ขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบ  โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาฯ    งบประมาณ  พ.ศ.  2565 
 
มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง 
     1  เสียง 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 



4.2 เรื่อง  พจิารณาจา่ยขาดเงนิสะสม  ครัง้ที ่1  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  
2565 

นางวิไล  จันทร์เจือ   - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4.2  เรื่องพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่ 1 
ประธานสภาฯ    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  เชิญผู้บริหารเป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียด 
 
นายสัญญา  ชาโท   - ได้แจ้งที่ประชุม  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
นายก  อบต.    การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการรักษา 

เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 4  
พ.ศ.  2561  หมวด 8  ข้อ 89 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม
ได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซ่ึงเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ
กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
(4) เมือ่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไปทั้งนี้ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว”   
- ก่อนที่จะมีการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ผู้บริหารขอแถลงงบประมาณ
ประกอบการจ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  
พร้อมทั้งหลักการและเหตุผล  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น  
องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย ได้ด าเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปโดย



ประหยัด รอบคอบและเป็นไปตามแผนการจ่ายงบประมาณท่ีตั้งไว้อย่างคุ้มค่าเงินใน
การบริหารงบประมาณ ประหยัด และก่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากท่ีสุด
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ให้เจริญก้าวหน้าและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและด้วย
กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลายแห่งมีเงินสะสมหลังจากที่ได้ส ารองเป็นรายจ่ายที่จ าเป็นไว้แล้ว เพียงพอที่จะ
น ามาใช้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ปัญหาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ และสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลได้โดยไม่กระทบต่อ
เสถียรภาพการเงินการคลังในระยะยาว  เพ่ือเป็นการสนับสนุนแนวนโยบายของทาง
รัฐบาลและเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือสนับสนุนด้านการบริการชุมชนและสังคมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือยสามารถน าเงิน
สะสมมาใช้ได้ตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ดังนั้น เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินสะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบ
วินัยการเงินการคลังที่ดี และสอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 
กระทรวงมหาดไทยจึงก าหนดแนวทางการจ่ายขาดเงินสะสมตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงพ.ศ. 2561 (ข้อ 4) 
ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
1.  ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสมตามระเบียบดังกล่าว โดย
ตระหนักถึงเจตนารมณ์ของการก าหนดให้มีเงินสะสมนั้น ก็เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีฐานะการเงินการคลังที่มั่นคง พร้อมที่จะรับภาระในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนกับประชาชนในอนาคตที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ หรือน าไปใช้เพ่ือการจัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนให้ที่ถึงและมีคุณภาพ ดังนี้ จึงเห็นควรพิจารณาใช้จ่ายเงิน
สะสมอย่างระมัดระวังเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานตามอ านาจหน้าที่ 
2.  หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน 
และสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
1) ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
ยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมที่ส่งฝากเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) หรือเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริการส่วนจังหวัด (ก.
ส.อ.) แล้วน าไปหักรายการเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรือ
อยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
2) เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน การรักษาเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 



และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงพ.ศ. 2561  ข้อ 89 วรรคท้ายที่ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ า และ
กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ดังนั้น ก่อนจะน าเงินสะสมไปใช้ให้ส ารองเงิน
สะสมไว้เพ่ือใช้จ่ายในกรณี ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรส ารองจ่ายกรณีที่ยัง
ไม่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป และส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย 
3) ลักษณะและประเภทโครงการที่สามารถน าเงินสะสมไปใช้จ่ายได้ จะต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยน าข้อมูล
ปัญหาและความต้องการพ้ืนฐานจาก “แผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้ ในการจัดท า
โครงการ” ทั้งนี้ ไม่ให้น าเงินสะสมไปใช้จ่ายในโครงการหรือกิจกรรมที่ฟุ่มเฟือย 
หรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับประชาชน เช่นการก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่
ท าการ การจัดหารถส่วนกลางหรือรถประจ าต าแหน่ง การจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน 
การศึกษาดูงาน เป็นต้น โดยให้กระท าได้เฉพาะโครงการหรือกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ในด้านบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ หรือกิจการที่
จัดขึ้นเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยโดย
ให้ความส าคัญในด้านต่างๆ เช่น การสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้ าด้าน
การเกษตร แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค เช่น ประปาหมู่บ้าน บ่อบาดาล เป็นต้น 
หรือโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบาย เช่น การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
สิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่าง โครงการ
ส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ โครงการหรือกิจการตามอ านาจหน้าที่ ซึ่ ง
เห็นว่าจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 

 
ทั้งนี้ ในการจัดท าโครงการให้เป็นไปตามศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แต่ละแห่ง โดยพิจารณาจากยอดเงินสะสมที่เหลืออยู่หลังจากใช้ส ารองไว้ส าหรับรายจ่าย
ที่ก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  ได้รับแจ้งถึงปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในด้านต่างๆ จากการประชุมประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลโดย
ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย ด าเนินการ เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว 
องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการช่วยเหลือความ
เดือดร้อนของประชาชน อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน    การรักษาเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงพ.ศ. 2561  ข้อ 89 สามารถจ่ายขาดเงินสะสมเมื่อได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น เมื่อตรวจสอบรายงานเงินสะสมจากกองคลัง รายงาน ณ วันที่  2 มีนาคม 



2565 องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  มีเงินสะสมจ านวน  41,199,277.13  
บาท ได้กันเงิน  ตามระเบียบข้อ 89  ดังนี้ 
1. เงินส ารองบุคลากร  3  เดือน  จ านวน    2,907,510 บาท 
2. กันเงิน  10 %   ของงบประมาณปี พ.ศ. 2565     จ านวน    3,690,670 บาท 

 
อง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ส ง เ ปื อ ย   มี เ งิ น ส ะส ม ที่ ส า ม า ร ถ น า ม า ใ ช้ ไ ด้  
34,601,047.13   บาท  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย ได้
พิจารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในการใช้งบประมาณเงินสะสมเพ่ือมาแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนและบริการชุมชนและสังคมให้แก่ประชาชน จึงได้พิจารณา
โครงการต่างๆ จ านวน  30  โครงการ  เงินงบประมาณทั้งสิ้น    11,095,400   บาท  
เพ่ือให้       สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  ได้พิจารณาอนุมัติให้ควรเห็นชอบ
ต่อไป 

 
หลักการและเหตผุล  ประกอบการใชจ้า่ยเงนิสะสม  ครัง้ที ่1  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.  2565 
      หลักการ 

ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วนั้น ขณะนี้ ได้รับแจ้ง
ปัญหาความเดือดร้อนที่ส าคัญจากประชาชนในพ้ืนที่ ดังนี้ 
1. เส้นทางคมนาคมที่ช ารุดทรุดโทรมและไม่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการ

ของประชาชน ฤดูฝนสัญจรด้วยความยากล าบากในหลายๆ เส้นทาง 
2. ระบบร่องระบายน้ ายังไม่ทั่วถึง น้ าเสียในครัวเรือนไม่ได้รับการจัดการอย่างถูก

สุขลักษณะ 
3. การบริการชุมชนและสังคมด้านการกีฬาขาดการสนับสนุนส่งเสริม 
4. การจัดการระบายน้ าเพ่ือการเกษตรยังไม่ทั่วถึง 
5. การจัดการด้านแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคยังขาดแคลนในบางพ้ืนที่ 
6. การสะสมของขยะที่จัดการไม่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
7. การบริการชุมชนและสังคมในด้านอื่นๆ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับ
ด าเนินการดังกล่าวไว้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน  การรักษาเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 หมวด 8 ข้อ 89 



องกรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
1)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเก่ียวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
3)  ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม้น้อยกว่าสามเดือนและ
กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนแล้ว 
4)  เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นในระยะเวลาที่ก าหนดให้การจ่ายเงินสะสมนั้น
เป็นอันพับไป 
ทังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยที่เกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงินสะสม
ให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 

 

เหตผุล 
เพ่ือให้การจัดบริการสาธารณะในด้านการบริการชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหาร   ส่วนต าบลสงเปือย  เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ จึงเสนอโครงการใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 30 โครงการ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น  11,095,400  บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย พิจารณาต่อไป 

ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจ้งที่ประชุม  ตามที่ผู้บริหารได้แถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาฯ    พ.ศ.  2565  พร้อมทั้งหลักการและเหตุผล  มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปราย 
     ซักถามบ้างหรือไม่ 
 
ที่ประชุม    - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจ้งที่ประชุม  ถ้าไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม  จะขอ 
ประธานสภาฯ    มติที่ประชุมในการเห็นชอบรับหลักการตามที่ผู้บริหารเสนอมา 
 



มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง 
1 เสียง 

 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ต่อไป  เชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 
ประธานสภาฯ    ครั้งที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
 
นายสัญญา  ชาโท   - ได้แจ้งที่ประชุม  ในส่วนของรายละเอียดโครงการ  ได้แจ้งให้ผู้อ านวยการ 
นายก อบต.    กองช่าง  เป็นผู้อ่านรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ 
 
นายปรีชา  ยอดแคล้ว   - ได้แจ้งที่ประชุม  ให้ที่ประชุมดูรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ 
ผอ.กองช่าง โดยมีรายละเอียดประกอบโครงการใช้จ่ายเงินสะสม  ครั้งที่ 1  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.  2565  ดังนี้ 
งานก่อสรา้ง หมวดคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สร้าง ประเภทคา่ก่อสรา้งสิง่สาธารณปูการ 

 
     1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1  

บ้านสงเปือย ซอยข้างร้านภูเวียงผ้าม่าน ตั้งไว้ 248,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงดินถมปรับระดับ ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว  40.00 ม.  หนา
เฉลี่ย 0.30 ม. (หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 63.60 ลบ.ม.) แล้วก่อสร้างถนน 
คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 95.00 ม. หนา 0.15 ม. (หรือมีพ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 380.00 ตร.ม.) และลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 ม. 
พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว+ถาวร) รายละเอียดตามแบบรูป
รายการที่ อบต.ก าหนด เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้
เส้นทางคมนาคมสัญจรไปมา ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 5 ข้อ 3 อนึ่งไม่
สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด 

 
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสงเปือย สายบ้านนาย
ศูนย์ แสนท้าว ตั้งไว้ 405,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 159.00 ม. 
หนา 0.15 ม. (หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 636.00 ตร.ม.) และลงหินคลุกไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.30 ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว+
ถาวร) รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.ก าหนด เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรไปมา ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 



ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับ ที่ 5) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 6 ข้อ 4 อนึ่งไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้
เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด 

 
3. โครงการขดุทอ่ระบายน้ าคสล.ภายในหมูบ่า้นและรอ่งระบายน้ าใตด้นิ หมูท่ี ่1 
บา้นสงเปือยด้านทิศเหนือวดัศรมีงคล ตัง้ไว ้103,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดวางท่อระบายน้ า คสล.อัดแรง มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.30 x 
1.00 ม. จ านวน 18 ท่อน แล้วท าตะแกรงเหล็กกรองขยะ ปิดปากท่อ และ
ก่อสร้างบ่อพักน้ า คสล.ขนาดกว้าง 0.80 x ยาว 0.80 ม. ลึก 1.00 ม. จ านวน 1 
บ่อ และท าร่องระบายน้ าใต้ดิน ขนาดกว้าง 1.00 ม. ลึก 1.50 ม. ยาว 20.00 ม. 
ใส่ท่อ PVC Ø 4 นิ้ว(เจาะรู) แล้วเทลาน  คสล. ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 9.00 ม. 
หนา 0.10 ม. (หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 72.00 ตร.ม.) พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ(ชั่วคราว+ถาวร) รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.ก าหนด เพ่ือ
ป้องกันน้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 7 ข้อ 5 อนึ่งไม่
สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด 

 
4.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านท่าเสี้ยว สายบ้านนาง
ชวนพิศ ถึงที่นานางล าดวน ตั้งไว้ 331,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 130.00 ม. 
หนา 0.15 ม.  (หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 520.00 ตร.ม.) และลงหินคลุกไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.30 ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว+
ถาวร) รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.ก าหนด เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรไปมา ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 1 ข้อ 1 อนึ่งไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้
เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด 

 
5. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.หมู่ที ่2 บา้นทา่เสีย้ว สายไปหนองหนิ ตัง้ไว ้
500,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 160.00 ม. 
หนา 0.15 ม. (หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.) และลงหินคลุกไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.20 ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว+
ถาวร) รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.ก าหนด เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรไปมา ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 



ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 2 ข้อ 2 อนึ่งไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้
เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด 

 
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านโนนตุ่น สายไปวัดป่าพุทธผาเวียง ตั้ง
ไว้ 500,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00 ม. ยาว 160.00 
ม. หนา 0.15 ม. (หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.) และลงหินคลุก
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว+
ถาวร) รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.ก าหนด เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรไปมา ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 3 ข้อ 3 อนึ่งไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้
เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด 

 
7. โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนสู่แหล่งการเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตุ่น
สายไปนานางส ารอง ศรีสุพรรณ ตั้งไว้ 281,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับเกรดผิวจราจรเดิม แล้วลงหินคลุกเสริมผิวจราจรถนน ขนาด
กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,550.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.07 ม. (หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 434.00 ลบ.ม.) แล้วปรับเกรดตกแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย  พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว+ถาวร) รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ 
อบต.ก าหนด เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมา ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 4 ข้อ 4 อนึ่งไม่
สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด 

 
8. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่  4 บ้านหนองกลาง สายรอบ
หนองฮ่างฮะ ตั้งไว้ 350,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 135.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 540.00 ตร.ม. และลงหินคลุกไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.50 ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว+
ถาวร) รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.ก าหนด เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรไปมา ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับ  ที่ 5) 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 8 ข้อ 6 อนึ่งไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้
เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด 

 
9. โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนสู่แหล่งการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
กลาง สายไปหนองหญ้าไซ ตั้งไว้ 450,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับเกรดผิวจราจรเดิม แล้วลงหินคลุกเสริมผิวจราจรถนน ช่วงที่ 1 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว  1,360 ม. หนาเฉลี่ย 0.07 ม. และขุดวางท่อระบายน้ า 
คสล.อัดแรง มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. 1 จุด จ านวน 7 ท่อน  ช่วงที่ 
2 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 720 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. (หรือมีปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 686 ลบ.ม.) แล้วปรับเกรดตกแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว+ถาวร) รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ 
อบต.ก าหนด เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมา ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 9 ข้อ 7 อนึ่งไม่
สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด 

 
10. โครงการขยายผวิจราจรถนนคสล.ภายในหมูบ่้าน หมู ่5 บา้นหว้ยทราย สาย
หนา้บา้นนางบาง เสามร ีถงึสามแยกท้ายหมูบ่้าน ตัง้ไว ้199,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดรื้อดินเดิม ปรับระดับ ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 168 ม. แล้วเท 
คสล. ขนาดกว้าง  2.00 ม. ยาว  168  ม. หนา 0.15 ม. (หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า 336.00 ตร.ม.) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ชั่วคราว+ถาวร)  รายละเอียด
ตามแบบรูปรายการที่ อบต.ก าหนด เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในการใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรไปมา ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) ยุทธศาสตร์ ที่ 5 หน้า 10 
ข้อ 8 อนึ่งไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เนื่องจากงบประมาณมี
จ านวนจ ากัด 

 
11. โครงการขยายผวิจราจรถนน คสล.ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่5 บา้นหว้ยทราย 
สามแยกบา้นนายสุพจน ์บตุรสานาม ถงึหอประปาเดมิ ตั้งไว ้386,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดรื้อดินเดิม ปรับระดับ ขนาดกว้าง  2.00 ม. ยาว 325 ม. แล้วเท 
คสล. ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว  325 ม. หนา 0.15 ม. (หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 650.00 ตร.ม.) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ชั่วคราว+ถาวร)  รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการที่ อบต.ก าหนด เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
การใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรไปมา ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) ยุทธศาสตร์ ที่ 5 หน้า 11 



ข้อ 9 อนึ่งไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เนื่องจากงบประมาณมี
จ านวนจ ากัด 

 
12. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่5 บา้นหว้ยทราย สายบา้น
นางสภุาพรพงษส์าริกจิ ตั้งไว ้118,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง  2.50 ม. ยาว  75.00 ม. 
หนา 0.15 ม.  (หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 187.50 ตร.ม.) ลงหินคลุกไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.30 ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว+ถาวร) 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.ก าหนด เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในการใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรไปมา ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) ยุทธศาสตร์
ที่ 5 หน้า 5 ข้อ 5 อนึ่งไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เนื่องจาก
งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 

 
13. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่6 บา้นอา่งศลิา ซอยบา้นนาง
ระนาด กองภา ถงึบา้นนางร าพึง โพธิช์ยัสาร ตัง้ไว ้380,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 149.00 ม. 
หนา 0.15 ม. (หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 596.00 ตร.ม.) แล้วลงหินคลุกไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.30 ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว+
ถาวร) รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.ก าหนด เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรไปมา ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับ ที่ 5) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 12 ข้อ 10 อนึ่งไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ได้เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด 

 
14. โครงการขดุวางท่อระบายน้ า คสล. ภายในหมูบ่า้น หมู่ที ่6 บา้นอา่งศลิา ซอย
หอพระพุทธฝัง่ตรงขา้มดา้นทศิเหนือ ตัง้ไว ้152,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดรื้อถนน คสล. เดิม ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 8.00 ม. แล้วขุด
วางท่อระบายน้ า คสล. อัดแรง มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. จ านวน 86 
ท่อน  และก่อสร้างบ่อพักน้ า คสล. ขนาด กว้าง 0.80 x ยาว0.80 ม. ลึก 1.00 ม. 
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จ านวน 1 บ่อ และขนาด กว้าง 0.60 x ยาว 0.60 ม. 
ลึก 0.80 ม. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก  จ านวน 8 บ่อ  และติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว+ถาวร) รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต. 
ก าหนด เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 



หน้า 13 ข้อ 11 อนึ่งไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เนื่องจาก
งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 

 
15. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านอ่างศิลา ซอยบ้าน
นางบัวทอง ปากเมย(ข้างรีสอร์ท) ตั้งไว้ 173,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 68.00 ม. 
หนา 0.15 ม. (หรือมีพ้ืนที่ คสล.      ไม่น้อยกว่า 272.00 ตร.ม.) และลงหินคลุก
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว+
ถาวร) รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.ก าหนด เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรไปมา ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับ ที่ 5) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 14 ข้อ 12 อนึ่งไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ได้เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด 

 
16. โครงการขดุวางท่อระบายน้ า คสล. ภายในหมูบ่า้น หมู่ที ่6 บา้นอา่งศลิา ซอย
บา้น ร.ต.อ.อดลุย ์ดโีนนโพธิ ์ตั้งไว ้95,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดวางท่อระบายน้ า คสล.อัดแรง มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 x 
1.00 ม. จ านวน 64 ท่อน และก่อสร้างบ่อพักน้ า คสล. ขนาดกว้าง 0.60 x ยาว 
0.60 ม. ลึก 0.80 ม. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จ านวน 5 บ่อ  รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการที่ อบต. ก าหนด เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน ตั้งจ่ายจาก
เงินสะสม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 15 ข้อ 13 อนึ่งไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีได้เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด     

 
17. โครงการขดุวางท่อระบายน้ า คสล.ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่7 บา้นโคกไร ่จาก
บา้นนายหนูเกณฑ ์ถงึบ้านนายอาคม หลา้แหล ้ตัง้ไว ้394,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโดยท าการขุดวางท่อระบายน้ า คสล.อัดแรง มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 
0.40 x 1.00 ม. จ านวน 249 ท่อน  และก่อสร้างบ่อพักน้ า คสล. ขนาด กว้าง 0.60 
x ยาว 0.60 ม. ลึก 0.80 ม. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จ านวน 18 บ่อ แล้วเท
คอนกรีตคืนเข้าบ้านเดิม ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 4.00 ม. จ านวน 3 จุด (หรือมี
พ้ืนที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 12 ตร.ม.) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(ชั่วคราว+ถาวร) รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.ก าหนด เพ่ือป้องกันน้ า
ท่วมขังภายในหมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 



2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 6 ข้อ 6 อนึ่งไม่
สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด  

    
18. โครงการขดุวางท่อระบายน้ า คสล.ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่8 บา้นถ้ าแขจ้ากบา้น
นายเกษม ประลมเมือง ถงึฝายถ้ าแข ้ตัง้ไว ้204,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดวางท่อระบายน้ า คสล.อัดแรง มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.30 x 
1.00 ม. จ านวน 180 ท่อน และก่อสร้างบ่อพักน้ า คสล.ขนาดกว้าง 0.40 x ยาว
0.40 ม. ลึก 0.60 ม. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จ านวน 16 บ่อ แล้วเทคอนกรีต
คืนเข้าบ้านเดิม จ านวน 3 จุด กว้าง 0.50 ม. ยาวรวม 24.00 ม.(หรือมีพ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 12.00 ตร.ม.) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว+
ถาวร) รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.ก าหนด เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 17 ข้อ 15 อนึ่งไม่สามารถตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด     

 
 
 
 

 
 

19. โครงการก่อสรา้งถนนหนิคลกุสู่แหลง่การเกษตร หมูท่ี ่8 บา้นถ้ าแข ้สายนา
นายทองมา หลา้พชิติ ตัง้ไว ้206,700 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงดินถมปรับระดับถนน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 450 ม. หนา
เฉลี่ย 0.30 ม. (หรือมีปริมาตรดิน      ถมไม่น้อยกว่า 608 ลบ.ม.) พร้อมปรับ
เกรดบดอัดเรียบและวางท่อระบายน้ า คสล.อัดแรง มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 x 
1.00 ม. 1 จุด จ านวน 6 ท่อน แล้วลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
450 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. (หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 185  ลบ.ม.) 
พร้อมปรับเกรดตกแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(ชั่วคราว+ถาวร) รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.ก าหนด เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรไปมา ตั้งจ่ายจากเงิน
สะสม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 18 ข้อ 16 อนึ่งไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ได้เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด 

 



20. โครงการก่อสรา้งถนนหนิคลกุสู่แหลง่การเกษตร หมูท่ี ่8 บา้นถ้ าแข ้สายไปถ้ า
หมากหม้อ ตัง้ไว ้309,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงดินถมปรับระดับถนน ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 550 ม. หนา
เฉลี่ย 0.30 ม. (หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 908  ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดบด
อัดเรียบและขุดวางท่อระบายน้ า คสล.อัดแรง มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 x 1.00 
ม. 1 จุด จ านวน 7 ท่อน แล้วลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว  550 
ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. (หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 280 ลบ.ม.)  พร้อม
ปรับเกรดตกแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(ชั่วคราว+ถาวร) รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.ก าหนด เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรไปมา ตั้งจ่ายจากเงิน
สะสม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 
3) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 7 ข้อ 7 อนึ่งไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้
เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด 

 
21. โครงการขดุเจาะบอ่น้ าบาดาลและตดิตัง้ระบบประปาหมูบ่า้น หมูท่ี ่9 บา้น
โนนพนัชาต ิตั้งไว ้498,900 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล (บ่อปิด) ขนาด ø 6 นิ้ว ลึก 150 เมตร (หรือ
จนถึงชั้นน้ าใต้ดิน) ทดสอบสูบดูดปริมาณน้ า ต้องไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม./ชม. และ
ทดสอบคุณภาพน้ าแล้วติดตั้งระบบสูบน้ าใต้ดิน ขนาด 1.5 แรงม้า  (ไปถังเก็บน้ าใส
เดิม) พร้อมติดตั้งสูบน้ าไฟฟ้า หอยโข่ง ขนาด 1.5 แรงม้า(ขึ้นหอถังสูง) และติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว+ถาวร) รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ 
อบต.ก าหนด เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีแหล่งน้ าใช้อุปโภค
บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 
หน้า 19 ข้อ 17 อนึ่งไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เนื่องจาก
งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 

 
22. โครงการก่อสรา้งถนนหนิคลกุสู่แหลง่การเกษตร หมูท่ี ่9 บา้นโนนพนัชาต ิไป
บา้นถ้ าแข ้ตัง้ไว ้333,300 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงดินถมรองพ้ืนทาง ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 498 ม. หนาเฉลี่ย 
0.30 ม. (หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 971 ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดบดอัด
เรียบ แล้วลงหินคลุกเสริมผิวทาง ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 498 ม.  หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  304 ลบ.ม. และวางท่อระบายน้ า 
คสล. อัดแรง มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. จ านวน 8 ท่อน พร้อมปรับ
เกรดตกแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว+



ถาวร) รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.ก าหนด เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรไปมา ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่  5) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 20 ข้อ 18 อนึ่งไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ได้เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด 

 
23. โครงการก่อสรา้งหอกระจายขา่วและติดตัง้ระบบเสยีงตามสาย หมูท่ี ่9 บ้าน
โนนพนัชาต ิตั้งไว ้  99,700  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอสูงโครงเหล็กถัก สูง 10.00 เมตร แล้วติดตั้งเครื่องขยาย
เสียง งานเสียงตามสาย 550 วัตต์ 220 โวล์ จ านวน 1 เครื่อง,ล าโพง ฮอร์น 
ขนาด Ø 15 นิ้ว มียูนิต ด้านท้าย 200 วัตต์ 16 โอห์ม มีไลน์ แบบกันน้ า+ขาจับ
ยึด จ านวน 8 ชุด,ไมค์ สาย จ านวน 1 ชุด,เดินสายล าโพง ฮอร์น เสียงตามสาย เป็น
สาย ดรอป วายด์ ขนาด 2 – 0.9 มม. จ านวน 3 ม้วน,ตู้แร็ค ใส่เครื่องเสียง ขนาด 
55 x 55 x 40 ซม. จ านวน 1 หลัง,ปลั๊กไฟ 1 อัน  รายละเอียดตามแบบรูป
รายการที่ อบต. ก าหนด เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ยินเสียงประกาศหอกระจาย
ข่าวชัดเจน ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 8 ข้อ 8 อนึ่งไม่สามารถตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด 

 
24. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ภายในหมูบ่า้น หมู่ที ่10 บา้นธารทอง สายรอบ
บา้นหนา้วดั-หอประปา   ตัง้ไว ้500,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 160.00 ม. 
หนา 0.15 ม.  (หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.) แล้วลงหินคลุกไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.20 ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว+ถาวร) 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.ก าหนด เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในการใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรไปมา ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 
หน้า 21 ข้อ 19 อนึ่งไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เนื่องจาก
งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 

 
25. โครงการก่อสรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม (BOX CULVERT) ล าหว้ยโกทา หมูท่ี ่11 
บา้นสงเปือย บริเวณ ทีน่านางละเอยีด เครือไกรวรรณ นายสุพศิ ลาดทา ตัง้ไว ้
500,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 3.00 X 2.85 ม. ยาว 
4.00 ม. จ านวน 3 ช่อง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว+ถาวร) 



รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.ก าหนด เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนโดยเปิดทางระบายน้ าที่มีปริมาณมากในฤดูฝนไม่ให้น้ าท่วมขังพ้ืนที่ท า
การเกษตร ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 22 ข้อ 20 อนึ่งไม่สามารถตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด 

 
26. โครงการขดุวางท่อระบายน้ า คสล. ภายในหมูบ่า้น หมู่ที่ 11 บา้นสงเปือย 
ซอยบ้าน     นายทองมว้น ชยัเสนา ตัง้ไว ้187,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดวางท่อระบายน้ า คสล.อัดแรง มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.30 x 
1.00 ม. จ านวน 144 ท่อน  และก่อสร้างบ่อพักน้ า คสล.  ขนาดกว้าง 0.60 x 
ยาว0.60 ม. ลึก 0.80 ม. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จ านวน 10 บ่อ   แล้วเท
คอนกรีตคืนถนน คสล.เดิม เข้าบ้าน 3 จุด ยาวรวม 20 ม. พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว+ถาวร) รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต. 
ก าหนด เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 
หน้า 23 ข้อ 21 อนึ่งไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เนื่องจาก
งบประมาณมีจ านวนจ ากัด        

 
 

27. โครงการปรบัปรงุผวิจราจรหนิคลกุถนนสู่แหลง่การเกษตร หมู่ที ่11 บา้นสง
เปือย สายรอบวดัปา่กติติญานสุรณ ์ตัง้ไว ้114,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงหินคลุกเสริมผิวถนน กว้าง 4.00 ม. ยาว 633 ม. หนาเฉลี่ย 
0.07 ม. (หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 177.00 ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรด
ตกแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อยและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ชั่วคราว+
ถาวร) รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.ก าหนด เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรไปมา ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่  5) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 24 ข้อ 22 อนึ่งไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ได้เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด 

 
     28. โครงการก่อสรา้งสนามฟตุซอล คสล. อบต.สงเปือย ตัง้ไว ้500,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงดินถมปรับระดับ ขนาดกว้างเฉลี่ย  49.00 ม. ยาวเฉลี่ย 50.00  
ม. หนาเฉลี่ย 0.60 ม. (หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,470 ลบ.ม.) พร้อม
ปรับเกรดตกแต่งให้เรียบร้อย แล้วก่อสร้างสนามฟุตซอล คสล. ขนาดกว้าง 22.00 
ม. ยาว 42.00 ม. หนา 0.10 ม. (หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  924.00 ตร.ม.) 



และตีเส้นสนามฟุตซอล ด้วยสีน้ ามันอคิริคแล้วติดตั้งประตูฟุตซอลพร้อมตาข่าย 
จ านวน 2 บาน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ชั่วคราว+ถาวร) 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.ก าหนด เพ่ือก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา 
อบต.ให้มีสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ตั้งจ่ายจากเงิน
สะสม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 25 ข้อ 23 อนึ่งไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ได้เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด 

 
     29. โครงการตอ่เตมิอาคารเตาเผาขยะ อบต.สงเปอืย ตัง้ไว ้375,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับระดับพ้ืนที่ภายในบริเวณโดยรอบ และต่อเติมด้านข้างอาคาร
เตาเผาขยะ ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 15.00 ม. พร้อมติดตั้งลูกหมุนระบาย
อากาศ บนหลังคา จ านวน 6 ตัว,ติดตั้งพัดลม แบบติดผนัง ขนาด 30 นิ้ว จ านวน 
6 ชุด,ติดตั้งรางระบายน้ าฝนด้านข้าง ทั้ง 2 ด้าน,ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล.,ท า
บ่อระบายน้ าใต้ดิน ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 2.00 ม. ลึก 1.50 ม. พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว+ถาวร) รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ 
อบต.ก าหนด เพ่ือให้มีอาคารบ่อขยะที่ได้มาตรฐานและมีสถานที่ในการด าเนินการ
ก าจัดขยะมูลฝอยในต าบลที่มีประสิทธิภาพ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 
หน้า 26 ข้อ 24 อนึ่งไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เนื่องจาก
งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 

 
แผนงานเคหะและชมุชน  จ านวน 1  โครงการ  รวม  2,200,000  บาท  แยก
เป็นงบลงทนุ หมวดครภุณัฑ ์ประเภทครภุณัฑ์อืน่ 

     1. โครงการจัดซื้อเตาขยะมลูฝอย  ตัง้ไว ้ 2,200,000  บาท  
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาเผาขยะมูลฝอย โดยมีคุณลักษณะ 
         1. เป็นเตาเผาขยะส าเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตสามารถติดตั้งได้ทันที 

2. การใช้งานไม่มีกลไกซับซ้อน ไม่ยุ่งยาก เข้าใจง่ายและสามารถเผาขยะมูลฝอย
แห้งและเปียกท่ีมีความชื้นไม่เกิน ๒๕ เปอร์เซ็นต์ได้ในปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๒๐ 
กิโลกรัมต่อชั่วโมง และสามารถเผาขยะได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องหยุดพัก                  
3. ขนาดทั่วไปของเตาเผาขยะ มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๔๐ เมตร ความ

ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๗๐ เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร น้ าหนักเตาเผาไม่
น้อยกว่า 9,000 กิโลกรัม 
4. วัสดุที่ใช้ท าเตา ประกอบด้วยอิฐทนไฟ , อิฐฉนวน , ปูนทนไฟ , Ceramic fiber 
ทนความร้อน , เหล็กโครงสร้าง ความหนาไม่น้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร และแผ่นเหล็ก
หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร 



5. มีห้องเผาไหม้ 3 ห้อง ส าหรับเผาขยะ และเผาเขม่าควันแก๊สก่อนปล่อยออกไป
นอกปล่องควัน 
6. การเผาไหม้ในห้องเผาขยะ และห้องเผาเขม่าควันไม่ใช้น้ ามัน แก๊สสารระเหย

ใดๆรวมทั้งไฟฟ้า เครื่องกล และเครื่องอัดอากาศไปช่วยในการเผาไหม้นับตั้งแต่เริ่ม
จุดเตา นอกจากตัวขยะกับอากาศจากธรรมชาติ  เผาตัวมันเองในห้องเผาไหม้ 
อุณหภูมิในเตาเผาในสภาวะการเผาปกติต้องได้ ๖๐๐ - ๑,๐๐๐ °C 
7. ปล่องควันเป็นรูปทรงกลม ท าด้วยวัสดุสแตนเลสม้วนด้านบนขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๐.45 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 3.4 มิลลิเมตร 
ความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๑.0๐ เมตร โคนปล่องควันด้านล่างขนาดไม่น้อยกว่า 
0.50 เมตร ภายในหล่อด้วยปูนทนไฟหนาไม่น้อยกว่า ๕๐ มิลลิเมตร ปลายปล่อง
ควันม้วนกลมท าด้วยวัสดุสแตนเลสม้วนด้านบนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.90  
เมตร ปล่องพร้อมวาล์วเพ่ือปรับปริมาณอากาศในการเผาไหม้ 
8. เตาเผาต้องผ่านมาตรฐานคุณภาพอากาศตามมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียจากเตาเผาขยะมูลฝอยตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยตรวจจากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวง 

         9. มีการรับประกันเตาเผาและการบริการหลังการขาย อย่างน้อย 1 ปี 
   รายละเอียดเพิ่มเติมตามท่ี อบต.สงเปือย ก าหนด  (ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา
ท้องตลาด) เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการก าจัดขยะมูลฝอยที่
มีปริมาณเพ่ิมขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 27 ข้อ 1 อนึ่งไม่สามารถตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด 

 
- รวมทัง้สิน้  30  โครงการ  งบประมาณ  11,095,400  บาท 

 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจ้งที่ประชุม  มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติมบ้างหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม    - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้ขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่ 1 



ประธานสภาฯ    ประจ าปี  พ.ศ.  2565  แต่ละโครงการตามท่ีผู้บริหารเสนอมา  จ านวน  30  
โครงการ  ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านสงเปือย ซอย
ข้างร้านภูเวียงผ้าม่าน ตั้งไว้ 248,000 บาท 

มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 
     1  เสียง 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
      

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสงเปือย สาย
บ้านนายศูนย์ แสนท้าว ตั้งไว้ 405,000 บาท 

 มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 
     1  เสียง 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 

3. โครงการขดุทอ่ระบายน้ าคสล.ภายในหมูบ่า้นและรอ่งระบายน้ าใตด้นิ 
หมูท่ี ่1 บา้นสงเปือยด้านทิศเหนือวดัศรมีงคล ตัง้ไว ้103,000 บาท 

มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 
     1  เสียง 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 

4.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านท่าเสี้ยว สาย
บ้านนางชวนพิศ ถึงที่นานางล าดวน ตั้งไว้ 331,000 บาท 

มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 
     1  เสียง 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 

5. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.หมู่ที ่2 บา้นทา่เสีย้ว สายไปหนองหนิ ตัง้
ไว ้500,000 บาท 

มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 



     1  เสียง 
 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านโนนตุ่น สายไปวัดป่าพุทธผา
เวียง ตั้งไว้ 500,000 บาท 

มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 
     1  เสียง 
 
ที่ประชุม    - รบัทราบ 
 
 

7. โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนสู่แหล่งการเกษตร หมู่ที่ 3 
บ้านโนนตุ่นสายไปนานางส ารอง ศรีสุพรรณ ตั้งไว้ 281 ,500 บาท 

มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 
     1  เสียง 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 

 

8. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านหนองกลาง 
สายรอบหนองฮ่างฮะ ตั้งไว้ 350,000 บาท  

มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 
     1  เสียง 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 

9. โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนสู่แหล่งการเกษตร หมู่ที่ 4 
บ้านหนองกลาง สายไปหนองหญ้าไซ ตั้งไว้ 450,000 บาท 

มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 
     1  เสียง 
 



ที่ประชุม    - รับทราบ 
 

10. โครงการขยายผวิจราจรถนนคสล.ภายในหมูบ่้าน หมู ่5 บา้นหว้ย
ทราย สายหน้าบา้นนางบาง เสามร ีถึงสามแยกทา้ยหมูบ่า้น ตั้งไว ้199,500 บาท 

มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 
     1  เสียง 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 

11. โครงการขยายผวิจราจรถนน คสล.ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่5 บา้นหว้ย
ทราย สามแยกบา้นนายสุพจน ์บุตรสานาม ถงึหอประปาเดิม ตัง้ไว ้386,000 
บาท 

มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 
     1  เสียง 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 

12. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่5 บา้นหว้ยทราย 
สายบา้นนางสภุาพรพงษส์ารกิิจ ตัง้ไว ้118,000 บาท 

มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 
     1  เสียง 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 

13. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่6 บา้นอา่งศลิา 
ซอยบ้านนางระนาด กองภา ถึงบา้นนางร าพึง โพธิ์ชยัสาร ตั้งไว ้380,000 บาท 

มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 
     1  เสียง 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 



14. โครงการขดุวางท่อระบายน้ า คสล. ภายในหมูบ่า้น หมู่ที ่6 บา้นอา่ง
ศลิา ซอยหอพระพทุธฝั่งตรงข้ามดา้นทิศเหนือ ตั้งไว ้152,000 บาท  

มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 
     1  เสียง 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 

15. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านอ่างศิลา 
ซอยบ้านนางบัวทอง ปากเมย(ข้างรีสอร์ท) ตั้งไว้ 173,000 บาท 

มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 
     1  เสียง 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 

16. โครงการขดุวางท่อระบายน้ า คสล. ภายในหมูบ่า้น หมู่ที ่6 บา้นอา่ง
ศลิา ซอยบา้น ร.ต.อ.อดลุย ์ดโีนนโพธิ ์ตั้งไว ้95,000 บาท  

มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 
     1  เสียง 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 

17. โครงการขุดวางทอ่ระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 7 บ้านโคกไร่ 
จากบ้านนายหนูเกณฑ์ ถึงบ้านนายอาคม หล้าแหล้ ตั้งไว้ 394 ,800 บาท 

มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 
     1  เสียง 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 

18. โครงการขดุวางท่อระบายน้ า คสล.ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่8 บา้นถ้ าแข้
จากบา้นนายเกษม ประลมเมอืง ถงึฝายถ้ าแข ้ตั้งไว ้204,000 บาท 

มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 
     1  เสียง 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 



 
19. โครงการก่อสรา้งถนนหนิคลกุสู่แหลง่การเกษตร หมูท่ี ่8 บา้นถ้ าแข ้

สายนานายทองมา หลา้พชิติ ตั้งไว ้206,700 บาท 
มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 
     1  เสียง 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 

20. โครงการก่อสรา้งถนนหนิคลกุสู่แหลง่การเกษตร หมูท่ี ่8 บา้นถ้ าแข ้
สายไปถ้ าหมากหม้อ ตัง้ไว ้309,200 บาท 

มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 
     1  เสียง 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 

21. โครงการขดุเจาะบอ่น้ าบาดาลและตดิตัง้ระบบประปาหมูบ่า้น หมูท่ี ่9 
บา้นโนนพนัชาติ ตัง้ไว ้498,900 บาท 

มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 
     1  เสียง 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 

22. โครงการก่อสรา้งถนนหนิคลกุสู่แหลง่การเกษตร หมูท่ี ่9 บา้นโนนพนั
ชาต ิไปบ้านถ้ าแข ้ตัง้ไว ้333,300 บาท 

มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 
     1  เสียง 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 

23. โครงการก่อสรา้งหอกระจายขา่วและติดตัง้ระบบเสยีงตามสาย หมูท่ี ่
9 บา้นโนนพนัชาติ ตัง้ไว ้  99,700  บาท 

มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 
     1  เสียง 
 



ที่ประชุม    - รับทราบ 

24. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่10 บา้นธารทอง 
สายรอบบา้นหนา้วัด-หอประปา   ตัง้ไว ้500,000 บาท 

มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 
     1  เสียง 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 

25. โครงการก่อสรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม (BOX CULVERT) ล าหว้ยโกทา หมู่
ที ่11 บา้นสงเปอืย บรเิวณ ที่นานางละเอยีด เครือไกรวรรณ นายสุพศิ ลาดทา ตัง้
ไว ้500,000 บาท 

มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 
     1  เสียง 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 

26. โครงการขดุวางท่อระบายน้ า คสล. ภายในหมูบ่า้น หมู่ที ่11 บา้นสง
เปือย ซอยบา้น     นายทองม้วน ชยัเสนา ตัง้ไว ้187,000 บาท 

มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 
     1  เสียง 
  
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 

27. โครงการปรบัปรงุผวิจราจรหนิคลกุถนนสู่แหลง่การเกษตร หมู่ที ่11 
บา้นสงเปือย สายรอบวัดปา่กติตญิานสุรณ ์ตั้งไว ้114,800 บาท 

มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 
     1  เสียง 
  
ที่ประชุม    - รับทราบ 

28. โครงการก่อสรา้งสนามฟตุซอล คสล. อบต.สงเปือย ตัง้ไว ้500,000 
บาท 

มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 
     1  เสียง 



  
ที่ประชุม    - รับทราบ 

29. โครงการตอ่เตมิอาคารเตาเผาขยะ อบต.สงเปอืย ตัง้ไว ้375,000 
บาท 

มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 
     1  เสียง 
  
ที่ประชุม    - รับทราบ 

30.โครงการจัดซื้อเตาขยะมลูฝอย  ตัง้ไว ้ 2,200,000  บาท 
มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 
     1  เสียง 
  
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 

4.2 เรื่องพจิารณา  คดัเลือกตวัแทนสมาชกิสภา  อบต.สงเปอืย   

เป็นคณะกรรมการกองทนุหลกัประกนัสุขภาพ  จ านวน  2  คน 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจ้งที่ประชุม  ต่อไปเข้าสู่วาระท่ี 4.3  เรื่อง  คัดเลือกตัวแทนสมาชิก 
ประธานสภาฯ สภา  อบต.สงเปือย  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  จ านวน  2  

คน  เชิญผู้บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 
 
นายสัญญา  ชาโท   - ได้แจ้งที่ประชุม  เพื่อให้การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลัก 
นายก อบต. ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เป็นไปตามมาตร  47  แห่ง

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  2545  ประกอบกับข้อ 6  ข้อ 
12  แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์
เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  พ.ศ.  2561  ลงวันที่  13  
กันยายน  2561  จึงยกเลิกค าสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบลสงเปือย  ที่ 2/2562  ลงวันที่  21  มีนาคม  2564  และแต่งตั้ง
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  ใน
ล าดับต่อไป  ซึ่งจะต้องได้รับการคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสงเปือย  จ านวน  2  คน  เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน



สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  ส่วนในขั้นตอนของการคัดเลือกให้เป็น
หน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  คัดเลือกกันเองในล าดับต่อไป 

 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจ้งที่ประชุม  ตามที่ผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด  ให้ที่ประชุมเสนอชื่อ 
ประธานสภาฯ ผู้ที่เหมาะสมที่ละหนึ่งคน  จนครบจ านวน  2  คน  โดยให้มีผู้รับรอง  จ านวน  2  

คน  เชิญที่ประชุมเสนอชื่อ 
 
นายสุทธินันท์  ศรีค าม้วน   - เสนอ  นางวิไล  จันทร์เจือ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2  เป็นกรรมการคนที่ 1 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 4   โดยมีผู้รับรอง  ดังนี้ 

1. นายภิมาย  ดวงสุนทร  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 8 
2. นายประจักร  ลาเอ็ด  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 11 

 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจ้งที่ประชุม  มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้างหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม    - ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง 
     1  เสียง 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจ้งที่ประชุม  ให้เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมท่านที่ 2 
ประธานสภาฯ 
 
นายสวัสดิ์  หลินโนนแดง   - เสนอ  นางอลิสา  ดอนน้ าขาว  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7  เปน็กรรมการ 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 4   คนที่ 2  โดยมีผู้รับรองดังนี้ 

1. นางประไพ  ปัญจมาตย์  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 9 
2. นายสุคนธ์  บุญนาค  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 10 

 



นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจ้งที่ประชุม  มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้างหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม    - ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง 
     1  เสียง 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่5   เรื่องอืน่ๆ 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจ้งทีประชุม  ในระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  มีผู้ใดจะอภิปราย 
ประธานสภาฯ    เพ่ิมเติมอีกบ้างหรือไม่ 
 
นางอลิสา  ดอนน้ าขาว   - ได้ฝากประธานสภา   อบต.สงเปือย  ไปยังผู้บริหาร  ตามที่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 7 ได้ชี้แจงนอกรอบเรื่องโครงการที่ตกไป  ของหมู่ที่ 7  บ้านโคกไร่  ถ้ามีการจัดท า

โครงการหรือมีงบประมาณเข้ามาใหม่  อยากให้ผู้บริหารพิจารณาในระดับต้นๆ  
เนื่องจากทางหมู่บ้านได้เสียงผลประโยชน์ไปในจุดนี้  และขอฝากเรื่องการ
บริหารงาน  อยากฝากให้ผู้บริหาร  บริหารงานด้วยความเที่ยงธรรม  ไม่ล าเอียงฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่ง  บริหารงานด้วยความยุติธรรม  สุดท้ายนี้ต้องขอชื่นชมผู้บริหารที่
บริหารจัดการเรื่องต่างๆได้ดี  และหวังอย่างยิ่งว่าจะท าอย่างนี้ให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ 

 
นายสัญญา  ชาโท   - ได้แจ้งที่ประชุม  ส าหรับโครงการที่ตกไปของหมู่ที่ 7  และหมู่ที่ 10 
นายก  อบต. ไม่สามารถด าเนินการได้  เนื่องจากโครงการไม่ตรงกับแผนพัฒนาท้องถิ่นและไม่เข้า

หลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงินสะสม  ในครั้งต่อไปอยากฝากสมาชิกสภา  อบต.สงเปือย  
ทุกท่านพิจารณาเสนอโครงการให้ชัดเจน  ไม่อยากให้มีการตกหล่นอย่างเช่นครั้งนี้  
ส่วนในเรื่องข้อชี้แนะทางผู้บริหารจะขอน้อมรับและกับไปแก้ไขปรุงปรุง 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 



นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจ้งทีประชุม  มีผู้ใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกบ้างหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 
นายสุทธินันท์  ศรีค าม้วน   - ได้ฝากประธานสภา  อบต.สงเปือย  ไปยังผู้บริหาร  ต้องขอขอบคุณ 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 5   ผู้บริหารเป็นอย่างยิ่ง  ที่พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของพ่ีน้องประชาชน  รวมถึงเรื่องการบริหารจัดการถุงยังชีพ  ช่วยเหลือผู้กักตัวโค
วิท  19  และอีกเรื่อง  อยากฝากผู้บริหารเรื่องถนนสัญจรเส้นบ้านห้วยทรายไป
บ้านธารทอง/ท่าเสี้ยว  อยากให้ขอความอนุเคราะห์ในการซ่อมแซม  เนื่องจากช่วง
ฤดูฝนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ 

 
นายสัญญา  ชาโท    - ได้แจ้งที่ประชุม  กรณีเส้นทางที่มีขนาดยาว  ซ่อมแซมตลอดทาง  อยาก 
นายก  อบต. ให้ทางหมู่บ้านท าโครงการเข้ามาหรือให้เอาเข้าแผนไว้  เนื่องจากต้องใช้งบประมาณ

ที่มากพอสมควร  ส่วนเส้นทางใดท่ีซ่อมแซมเป็นบางจุด  ให้ทางหมู่บ้านท าหนังสือ
เข้ามาพร้อมถ่ายรูปจุดที่ช ารุด  แล้วทางผู้บริหารจะให้กองช่างออกไปส ารวจ
ข้อเท็จจริง  ส่วนในเรื่องงบประมาณผู้บริหารจะน าไปปรึกษาเจ้าหน้าที่งบประมาณ
อีกครั้ง  จึงน าเรียนที่ประชุมเบื้องต้น 

 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจ้งที่ประชุม  มีผู้ใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกบ้างหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม    - ไม่มีผู้ใดอภิปรายเพิ่มเติม 
 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจ้งที่ประชุม  ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายเพิ่มเติม  ขอปิดประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
ปิดประชุม    เวลา  12.00  นาฬิกา 
 
 
 
 
 



 
 
 
        (ลงชื่อ)      รณรงค์  ทวีแสงศิริ       ผู้จดรายงานการประชุม 
                       (นายรณรงค์  ทวีแสงศิริ)              
                                                                         เลขานุการสภา  อบต.สงเปือย 
  
. 
                                                                    (ลงชื่อ)     วิไล  จันทร์เจือ      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                               (นางวิไล  จันทร์เจือ) 
                                                                           ประธานสภา  อบต.สงเปอืย 
 
 
 


