




เริ่มประชุมเวลา          10.00 น. 
เลขานุการสภา อบต.  - เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญประธานสภา อบต. เปิดการประชุม 
ประธานสภา อบต. -  ผมขอเปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
เลขานุการสภา อบต. - รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อ
  วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจ 
  รายงานการประชุมสภา ฯ แล้วเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ตามเอกสารที่แนบ
 มาพร้อมนี้  
ประธานสภา อบต. - ไม่ทราบว่าสมาชิกสภา อบต.ท่านใด ต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงานการ 
  ประชุมครั้งที่แล้วบ้าง 
ที่ประชุม - ไม่ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงานการประชุมครั้งที่แล้วอีก 
ประธานสภา อบต. - เมื่อที่ประชุมไม่ขอแก้ไขอีก ถือว่าที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1 การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563 วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ 
     ประจ าปี พ.ศ. 2563 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
       ของปี พ.ศ. 2564 
ประธานสภา อบต. - ขอให้เลขานุการสภา อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดในการก าหนดสมัยประชุม 
  สามัญประจ าปี พ.ศ. 2563 วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2564  
  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2564 
เลขานุการสภา อบต. - ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
  2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
  พ.ศ. 2554 ข้อ 11 และข้อ 21 
   มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่
  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุม
  สามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
        สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าขยาย
  เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 
   ข้อ 11 เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรอง 
  ประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษา
  ในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 
    (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วน
  ต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่ม
  เมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม 
  สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 
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   ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวัน
  เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
  สามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก 
  ของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
  ของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ประธานสภา อบต. - ผมขอปรึกษาที่ประชุม ว่าสภา อบต.เสือหึง ว่าจะก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ า 
  ปี พ.ศ. 2563 กี่สมัย ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมจะเริ่มตั้งแต่เม่ือใด และวัน
  เริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2564 และมีระยะเวลากี่วันเชิญครับ 
นางนิภาภรณ์  ศรีสมโภชน์ - ดิฉันขอเสนอสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน 4 สมัย โดยมี
  ระยะ 15 วัน ดังนี้ 
   -  สมัยที่ 1  เริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่วันที่ 10 - 24  
  กุมภาพันธ์ 2563 โดยให้ถือว่าในการประชุมวันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยที่ 1 
  ครั้งที่ 1 ด้วย 
   -  สมัยที่ 2  เริ่มในเดือนกรกฎาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 13 - 27 
  กรกฎาคม 2563 
   -  สมัยที่ 3  เริ่มในเดือนสิงหาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 14 - 28  สิงหาคม
  2563  
   -  สมัยที่ 4  เริ่มในเดือนธันวาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 ธันวาคม
  2563  
 - ส าหรับวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2564 โดยเริ่มประชุมในวันที่ 8 
  กุมภาพันธ์ 2564 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี
  พ.ศ. 2564 มีก าหนด ๑๕ วนั 
ประธานสภา อบต. - มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนบ้างครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - เมื่อไม่มีสมาชิกสภา อบต.เสือหึง เสนอเป็นอย่างอ่ืนแล้ว ถือได้ว่าสมาชิกสภา อบต.
  เสือหึง ไดม้ีมตกิ าหนดจ านวนสมัยประชุม ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย 
  ประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563 และการก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม 
  สามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2564 และมีระยะเวลา 15 วัน ดังกล่าวแล้ว ดังนั้น
  ผมจะด าเนินการจัดท าประกาศ อบต.เสือหึง และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่
  ท าการ อบต.เสือหึง ต่อไป 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 5.2 ญัตติการใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประธานสภา อบต. - ด้วยนายก อบต.เสือหึง ได้เสนอญัตติการใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2563 เพ่ือขออนุมัติจากสภา อบต.เสือหึงจึงขอเชิญนายก อบต. เสือหึง ได้
  ชี้แจงรายละเอียดในการใช้จ่ายเงินสะสม ให้กับที่ประชุมได้รับทราบขอเชิญครับ 
นายก อบต. - ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.เสือหึง ทุกท่าน คณะผู้บริหาร อบต. 
  เสือหึง มีความจ าเป็นที่จะขออนุมัติจากสภา อบต.เสือหึง ในการใช้จ่ายเงินสะสม 
  ประจ าปี พ.ศ. 2563 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการใช้
  จ่ายเงินสะสมนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก  
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  จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
  ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 
   “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ 
  จากสภา ท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้กระท าไดเ้ฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
 เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัด   
 ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร  
 ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายก าหนด 
  (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
  (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า
 สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็น
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
  (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หาก 
 ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การจ่ายเงินนั้นเป็นอันพับไป 
  ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะ
 การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสถียรภาพในระยะยาว” 
 - อบต.เสือหึง มีเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จ านวน 9,884,660.53  
  บาท โดยได้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่น้อยกว่าสามเดือน
  เป็นเงิน  2,239,395.- บาท และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปี นั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น
  อบต.เสือหึง ได้ตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้จ านวน  
  26,550,000.- บาท กันไว้ร้อยละสิบ เป็นเงิน 2,655,000.- บาท รวมได้กันเงิน
  สะสมไว้ทั้งสิ้น 4,894,395.- บาท ดังนั้นจึงสามารถใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 4,990,265.53 บาท  โดยคณะผู้บริหาร 
  อบต.เสือหึง มีความประสงค์ที่จะใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
  2563 เป็นเงนิทั้งสิ้น 4,788,400.- บาท ตามเอกสารที่แจกจ่ายให้กับทุกท่าน
  แล้ว ส าหรับรายละเอียดโครงการการใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 
  2563 ผมขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดฯ และนายช่างโยธา ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับ
  ทราบ 
นายวาทิต  รักษาพล - เรียน ประธานสภา อบต. ส าหรับรายละเอียดโครงการการใช้จ่ายเงินสะสม  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มี 
  รายละเอียดดังนี้ 
 - ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นเงิน  104,000.- บาท 
 1.  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน  104,000.- บาท  
      ประกอบด้วย 
 1.1 ค่าครภุัณฑ์  เป็นเงิน    -    บาท    
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 1.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เป็นเงิน  104,000.- บาท  แยกเป็น 
 1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
                 (1)  โครงการเทพ้ืน คสล.รอบบริเวณ ศพด.เสือหึง จ านวน  
       104,000.- บาท 
 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเทพ้ืน คสล.รอบบริเวณ ศพด.เสือหึง พ้ืนที่ไม่น้อย
  กว่า 180 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร โดยใช้ทรายปรับพ้ืน 
  ไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร เหล็กเสริมผิวคอนกรีต WIRE  
  MESH 4 มม. @ 0.20 มม. ตดิตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม
  แบบมาตรฐาน จ านวน 1  ป้าย 
                 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
  จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
                 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 
  ครั้งที่ 1 หน้าที่ 5 ล าดับที่ 2 
นายชัชชัย  ชนะกุล - เรียน ประธานสภา อบต. ส าหรับรายละเอียดโครงการการใช้จ่ายเงินสะสม  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองช่าง มีรายละเอียดดังนี้ 
 - กองช่าง  เป็นเงิน  4,684,400.- บาท 
 1.  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน  4,684,400.- บาท  
      ประกอบด้วย 
 1.1 ค่าครภุัณฑ์  เป็นเงิน    -    บาท    
 1.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เป็นเงิน  4,684,400.- บาท  แยกเป็น 
 1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
                 (1)  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหลวงชนบท - บ้าน  
  นายวิจารณ์ (ช่วงที่ 1) หมู่ที ่1  จ านวน  494,800.- บาท 
                 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายทางหลวงชนบท - บ้าน 
  นายวิจารณ์ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
  ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15  เมตร ไหล่ทางหินคลุกตาม 
  สภาพ หรือปริมาณพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตาม
  แบบกรมการปกครอง ท1 - 01  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 
  โครงการตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย  
                 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
  จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
                 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม
  ครั้งที่ 1 หน้าที่ 4 ล าดับที่ 7 
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          (2)  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหลวงชนบท - บ้านนายอ าพร 
  หมู่ที ่5 จ านวน  494,800.- บาท 
                 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายทางหลวงชนบท - บ้าน 
  นายอ าพร หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
  200 เมตร หนา 0.15  เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ หรือ
  ปริมาณพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบ 
  กรมการปกครอง ท1 - 01  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
  ตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย  
                 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
  จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
                 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หนา้ที่ 8 ล าดับที่ 8 
                (3)  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกหัวสะพาน - เขตหมู่ท่ี7 หมู่
  ที่ 6  จ านวน 494,800.- บาท 
                 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกหัวสะพาน - เขต
  หมู่ที ่7 หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200
  เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ หรือปริมาณ
  พ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบกรมการ 
  ปกครอง ท1 - 01  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ
  มาตรฐาน จ านวน 1  ป้าย 
                 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
  จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
                 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 
  ครั้งที่ 1 หน้าที่ 4 ล าดับที่ 8 
 2) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                 (4)  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบริเวณโรงเรียนบ้านบางปรง -
  บางโท้ (ระบบท่อส่งน้ า) หมู่ที่ 9 จ านวน 473,900.-บาท  
                 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้เครื่องจักรขุดวางท่อเมนจ่ายน้ าประปาโดยใช้ท่อ
  PVC. ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 3,000 เมตร และท่อ PVC.
  ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 200 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประปา
  เช่น ข้อลด , ข้อต่อต่างๆ , น้ ายาประสานท่อ ฯลฯ ประตูน้ า 
  ทองเหลือง ขนาด 3 นิ้ว จ านวน 4 ตัว บ่อพักพร้อมฝาปิดและ 
  บรรจบมาตรวัดน้ าเดิมให้กับผู้ใช้น้ า ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 
  โครงการตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย 

           



- 6 - 
 

       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
  จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
                 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 
  ครั้งที่ 1 หน้าที่ 11 ล าดับที่ 17 
    (5) โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบริเวณถนนสายบางพาเหนือ
  (ระบบท่อส่งน้ า) หมู่ที่ 2 จ านวน 137,000.-บาท  
                 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้เครื่องจักรขุดวางท่อเมนจ่ายน้ าประปาโดยใช้ท่อ
  PVC. ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 1,500 เมตร พร้อม 
  อุปกรณ์ประปา เช่น ข้อลด , ข้อต่อต่างๆ , น้ ายาประสานท่อ ฯลฯ
  ประตูน้ าทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 3 ตวั บ่อพักพร้อมฝาปิด
  และบรรจบมาตรวัดน้ าเดิมให้กับผู้ใช้น้ า ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
  โครงการตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย 
                 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
  จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
                 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หนา้ที่ 7 ล าดับที่ 5 
                   (6) โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสุวารินทร์เลียบคลองเสือหึง หมู่
  ที่ 9 จ านวน  497,300.- บาท 
                 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายบ้านนายสุวารินทร์เลียบคลอง
  เสือหึง หมู่ที่ 9 ใช้เครื่องจักรรถเกรดเดอร์เกลี่ยปรับถนน 4.00 
  เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร หรือปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
  4,000 ตารางเมตร ใช้วัสดุหนิคลุกปรับปรุงถนนขนาดผิวจราจร
  กว้าง  4.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร ปริมาตรหินคลุก 
  ไม่น้อยกว่า 750 ลูกบาศก์เมตร ใช้เครื่องจักรรถเกรดเดอร์เกลี่ย
  บดอัดเรียบพร้อมสเปรย์น้ า ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม
  แบบมาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย 
                 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
  จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
                 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 
  ครั้งที่ 1 หน้าที่ 3 ล าดับที่ 4 
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              (7) โครงการปรับปรุงทางหมอนสายทางหลวงชนบท - นานายสุทิน  
  หมู่ที่ 5 จ านวน 431,200.- บาท 
                 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางหมอนสายทางหลวงชนบท - นา 
  นายสุทิน  หมู่ที่ 5 ใช้เครื่องจักรเกลี่ยปรับถนน 4.00 เมตร  
  ระยะทาง  300 เมตร หรือปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,500 
  ตารางเมตร ใช้วัสดุลูกรังปรับปรุงถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
  เมตร ระยะทาง 300 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,600 
  ลูกบาศก์เมตร ใช้เครื่องจักรเกลี่ยเรียบ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
  โครงการตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย 
                 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
  จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
                 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 
  ครั้งที่ 1 หน้าที่ 3 ล าดับที่ 1 
                  (8) โครงการปรับปรุงถนนสายเขตหมู่ที่ 8 - เขตอ าเภอหัวไทร หมู่ที ่8 
  จ านวน  263,300.- บาท 
                 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายเขตหมู่ที่ 8 - เขตอ าเภอหัวไทร
  หมู่ที ่8 ใช้เครื่องจักรรถเกรดเดอร์เกลี่ยปรับถนน 4.00 เมตร 
  ระยะทาง  400 เมตร หรือปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,600 
  ตารางเมตร ใช้วัสดุหินคลุกปรับปรุงถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 
  4.00 เมตร ระยะทาง 400 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
  400 ลูกบาศก์เมตร ใช้เครื่องจักรรถเกรดเดอร์เกลี่ยบดอัดเรียบ
  พร้อมสเปรย์น้ า ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ 
  มาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย 
                 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
  จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
                 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 
  ครั้งที่ 1 หน้าที่ 3 ล าดับที่ 3 
                  (9) โครงการปรับปรุงทางหมอนสายถนนบ้านกล้วย - นานายสานนท์ 
  หมู่ที่ 7  จ านวน  432,800.- บาท 
                 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางหมอนสายถนนบ้านกล้วย - นา 
  นายสานนท์ หมู่ที่ 7 ใช้เครื่องจักรรถเกรดเดอร์เกลี่ยปรับถนน 
  4.00 เมตร ระยะทาง  450 เมตร หรือปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า
  1,800 ตารางเมตร ใช้วัสดุลกูรังปรับปรุงถนนขนาดผิวจราจร 
  กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 450 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
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  1,600 ลูกบาศก์เมตร ใช้เครื่องจักรเกลี่ยเรียบ ติดตั้งป้าย 
  ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย 
                 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
  จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
                 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม 
  ครั้งที่ 1 หน้าที่ 3 ล าดับที่ 2 
                   (10) โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท - นานายคลาม หมู่ที่ 9
  จ านวน  165,200.- บาท 
                 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท - นานายคลาม
  หมู่ที่ 9 ใช้เครื่องจักรรถเกรดเดอร์เกลี่ยปรับถนน 4.00 เมตร 
  ระยะทาง  210 เมตร หรือปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 840 ตาราง
  เมตร ใช้วัสดุหินคลุกปรับปรุงถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
  เมตร ระยะทาง 210 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 252 
  ลูกบาศก์เมตร ใช้เครื่องจักรรถเกรดเดอร์เกลี่ยบดอัดเรียบพร้อม
  สเปรย์น้ า ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน
  จ านวน 1 ป้าย 
                 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
  จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
                 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 11 ล าดับที่ 16 
                (11) โครงการปรับปรุงถนนสายดอนโตนด - บางโท้ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9 
  จ านวน  478,800.- บาท 
                 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายดอนโตนด - บางโท้ (ช่วงที่ 2) หมู่
  ที่ 9 ใช้เครื่องจักรรถเกรดเดอร์เกลี่ยปรับถนน 4.00 เมตร  
  ระยะทาง  1,060 เมตร หรอืปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,240 
  ตารางเมตร ใช้วัสดุหินคลุกปรับปรุงถนนขนาดผิวจราจรกว้าง  
  4.00 เมตร ระยะทาง 1,060 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
  720 ลูกบาศก์เมตร ใช้เครื่องจักรรถเกรดเดอร์เกลี่ยบดอัดเรียบ
  พร้อมสเปรย์น้ า ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ 
  มาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย 
                 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
  จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
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        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 
  ครั้งที่ 1 หน้าที่ 3 ล าดับที่ 5 
                 (12) โครงการปรับปรุงถนนสายหน้าสถานีอนามัย - เขตหมู่ท่ี 8 (ช่วงที่ 
  2) หมู่ที่ 10 จ านวน  320,500.-บาท 
                 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายหน้าสถานีอนามัย - เขตหมู่ท่ี 8
  (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 10 ใช้เครื่องจักรรถเกรดเดอร์เกลี่ยปรับถนน 
  4.00 เมตร ระยะทาง  800 เมตร หรือปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า
  3,200 ตารางเมตร ใช้วัสดุหนิคลุกปรับปรุงถนนขนาดผิวจราจร
  กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 800 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
  กว่า 480 ลูกบาศก์เมตร ใช้เครื่องจักรรถเกรดเดอร์เกลี่ยบดอัด
  เรียบพร้อมสเปรย์น้ า ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ
  มาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย 
                 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
  จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
                 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 
  ครั้งที่ 1 หน้าที่ 3 ล าดับที่ 5  
 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีหัวหน้าส านักปลัดฯ และนายช่างโยธา ได้ชี้แจงรายละเอียดในการใช้จ่ายเงิน
  สะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามโครงการดังกล่าว มาแล้วนั้น ไม่ทราบ
  สมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภา อบต. อภิปราย 
ประธานสภา อบต. - เมื่อสมาชิกสภา อบต. ไม่มีใครอภิปราย ผมจึงขอมติจากที่ประชุมต่อไป สมาชิก 
  สภา อบต.ท่านใดเห็นชอบอนุมัตใิห้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2563 ตาม โครงการข้างต้นโปรดยกมือ 
ที่ประชุม - มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 17  
  เสียง ไมอ่นุมัติ จ านวน  - เสียง  งดออกเสียง จ านวน  1   เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภา อบต. -  ไม่ทราบว่าที่ประชุมมีเรื่องอะไรที่จะซักถามอีกบ้างไหมครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. -  เมื่อไม่มีอะไรแล้ว ผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ 
ปิดการประชุมเวลา 12.30 น.   
 
 (ลงชื่อ)    จ.อ.ภิรมย์   ปั้นวงศ์ 
               (  ภิรมย์   ปั้นวงศ์  ) 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต. 
                        ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยประชุม ฯ ดังกล่าวแล้ว  เห็นว่าถูกต้อง จึงลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
         (ลงชื่อ)         สุรพล  สินทรัพย์   ส.อบต. หมู่ 3  (ลงชื่อ)      นิภาภรณ์  ศรีสมโภชน์  ส.อบต. หมู่ 6 
                    (นายสุรพล  สินทรัพย์)                              (นางนิภาภรณ์  ศรีสมโภชน์) 
            กรรมการตรวจรายงานการประชุม                    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
         (ลงชื่อ)           วิทูล  พรหมรักษ์  ส.อบต. หมู่ 9  (ลงชื่อ)       กัณหา  ทองก่ิง     ส.อบต. หมู่ 1 
                      (นายวิทูล  พรหมรักษ์)                              (นางกัณหา  ทองกิ่ง) 
               กรรมการตรวจรายงานการประชุม         เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 (ลงชื่อ)        สุรชัย  อุ้มชู   ส.อบต. หมู่ 4 
           (นายสุรชัย  อุ้มชู) 
 ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
  

 -  ทราบ 
 

 (ลงชื่อ)          วรวิทย์  ชูเสือหึง  
              (นายวรวิทย์  ชูเสอืหึง) 
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
  


