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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี ๑ ประจาํป ๒๕๕9 

วันท่ี 25  พฤศจิกายน  ๒๕๕9  เวลา ๐๙.๓๐  น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
..................... 

ผูมาประชุม 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง เวลา ลายมือชื่อ 

๑ นายสังวร  สุดโต ประธานสภาฯ 09.0๐ น. สังวร  สุดโต 
๒ นายทองพูล  โสภาลี รองประธานสภาฯ 09.0๐ น. ทองพูล โสภาลี 
๓ นายประพัทธ  ทีทา เลขานุการสภาฯ 09.0๐ น. ประพัทธ ทีทา 
๔ นายสนั่น  เตโพธิ ์ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๑ 09.0๐ น. สนั่น  เตโพธิ ์
๕ นางวนิดา  ใสจงู สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๒ 09.0๐ น. วนิดา  ใสจงู 
๖ นายวสันต  หวานจิตร สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๒ 09.0๐ น. - ลา - 
๗ นายอินตา  ม่ันยืน สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๓ 09.0๐ น. - ลา - 
๘ นายสายทอง  ธาตุดี สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๔ 09.0๐ น. สายทอง  ธาตุดี 
๙ นายเสถียร  ใสทอง สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๔ 09.0๐ น. เสถียร  ใสทอง 

๑๐ นายรัตนชัย  ทีทา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๕ 09.0๐ น. รัตนชัย  ทีทา 
๑๑ นายอุทัย  บางปา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๕ 09.0๐ น. - ลา - 
๑๒ นายทองคํา  กุลวงษ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๖ 09.0๐ น. ทองคํา  กุลวงษ 
๑๓ นายวสุรัตน  ภาวะโคตร สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๖ 09.0๐ น. - ลา - 
๑๔ นายเอ่ียม  วงษละคร สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๗ 09.0๐ น. เอ่ียม  วงษละคร 
๑๕ นายวันเชา  สมีนาง สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๗ 09.0๐ น. วันเชา  สมีนาง 
๑๖ นายรัฐพล  รอยดา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๘ 09.0๐ น. รัฐพล  รอยดา 
๑๗ นายประสิทธิ์  กุลวงษ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๙ 09.0๐ น. ประสิทธิ์  กุลวงษ 
๑๘ นายสมควร  พืชผักหวาน สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๙ 09.0๐ น. สมควร  พืชผักหวาน 

 

 

ผูมาประชุม  จํานวน  ๑4  คน  

ผูไมมาประชุม  จํานวน   4  คน  
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ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง เวลา ลายมือชื่อ 

๑ จาสิบตํารวจธนัช  ศรีภูมิ นายก อบต. แคนเหนือ 09.0๐ น. ธนัช  ศรีภูมิ 
๒ นายสุวรรณที  ไขมุกข รองนายก อบต.แคนเหนือ 09.0๐ น. สวุรรณที  ไขมกุข 
3. นายทองลา  สุดเหลือ รองนายก อบต.แคนเหนือ 09.0๐ น. ทองลา  สุดเหลือ 
4. นายไสว  ขันทะ เลขานุการนายก อบต.แคนเหนือ 09.0๐ น. ไสว  ขันทะ 
5. นางพิจิตรา  มูลวงศ หัวหนาสํานักงานปลัด 09.0๐ น. พิจิตรา  มูลวงศ 
6. นายสุทิน  วรรณมูล นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 09.0๐ น. สุทิน  วรรณมูล 
7. นางรุงรัตน  หมูเมืองสอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 09.0๐ น. รุงรัตน  หมูเมืองสอง 
8. นางเสาวคล  แฝงพงศ เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 09.00 น. เสาวคล  แฝงพงศ 
9. นายวรวุฒิ  เคาแกว เจาพนักงานปองกันฯ ปฏิบัติงาน 09.00 น. วรวุฒิ  เคาแกว 
10 นางสาวสิริกานต  มาลี ผช.จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 09.0๐ น. สิริกานต  มาลี 
11. นายเข็มทอง  ชัยโทนุย ผูชวยผูใหญบาน หนองคูณ หมูท่ี 3 09.00 น. เข็มทอง  ชยัโทนยุ 
12. นายชาย  วงษพระจันทร ผูชวยผูใหญบาน หนองคูณ หมูท่ี 9 09.00 น. ชาย  วงษพระจันทร 
13. นายเคน  สุดเพาะ ผูชวยผูใหญบาน หนองคูณ หมูท่ี 6 09.00 น. เคน  สุดเพาะ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

เริ่มประชุม  : เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

   เม่ือท่ีประชุมมาครบองคประชุมแลว นายสังวร  สุดโต ประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบลแคนเหนือ ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมไดจุดธูปเทียนไหวพระและ

ดําเนินการดังนี้ 
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ประธานสภาฯ เม่ือสมาชิก สภาฯ ทุกทานพรอมแลว ประธานสภาฯ ไดอานประกาศอําเภอบานไผ เรื่อง  

นายสังวร  สุดโต เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 

2559  และได ขอเปดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี ๑ประจําป ๒๕๕ 9   

ในวันท่ี 25  พฤศจกิายน ๒๕๕9 ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  แจงเหตุจําเปนเรงดวนในการขอเปดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป  
นายสังวร  สุดโต  พ.ศ. 2559 สืบเนื่องจากดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  13  กันยายน  

2559 เห็นชอบในหลักการมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ
และสังคมภายในทองถ่ิน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทในการนําเงินสะสม
มาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ โดยใหกระทรวงมหาดไทยกําหนดแนวทางปฏิบัติในการ
ดําเนินการตามมาตรการตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 6222 ลงวันท่ี 31 
ตุลาคม 2559 

ท่ีประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

ประธานสภาฯ - ไมมี -  (การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 1/2559   
นายสังวร  สุดโต จะรับรองในการประชุมสภาฯ ในคราวตอไป)  
 
ท่ีประชุมสภาฯ : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องพิจารณา 

ประธานสภาฯ  3.1 พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
นายสังวร  สุดโต  เศรษฐกิจ และสังคมภายในทองถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 13 กันยายน 

2559 
      โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบานดอนหมากพริก หมู 2 ไป

บานหนองคูณ หมู 3 รหัสสายทาง ขก.ถ. 88003 ขนาดถนนกวาง 6 เมตร ยาว 515 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 3,090 ตาราง
เมตร พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย และปายโครงการจํานวน 1 
ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือกําหนด 
งบประมาณท้ังสิ้น 1,770,000.- บาท  

       รายละเอียดประกอบการพิจารณา ไดเชิญฝายบริหารชี้แจงตอสภาฯ  
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นายก อบต. ไดกลาวขอบคุณตอสภาอบต.  พรอมไดชี้แจงรายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ  เหตุจําเปนเรงดวนท่ีตองขอสภาเปดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 / 2559 

เนื่องจากมีเรื่องเรงดวนท่ีตองเสนอตอสภาไดพิจารณาการใชจายเงินสะสมขององคการ
บริหารสวนตําบลแคนเหนือ ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
เศรษฐกิจ และสังคมภายในทองถ่ินตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2559 
ซ่ึงไดกําหนดหลักเกณฑการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงอาศัย
อํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม ขอ 4 กําหนดหลักเกณฑการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายใน
ทองถ่ิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2559 เพ่ือใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินถือเปนแนวทางปฏิบัติ ท้ังนี้ ใหผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลการ
ใชจายเงินสะสมใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของทางราชการและประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับเปนสําคัญ 

  หลักเกณฑการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามมาตรการ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในทองถ่ิน ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2559 

  โครงการลงทุนดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ซ่ึงจะมีสวนชวยสนับสนุนการ
สรางรายไดของประชาชนและการกระตุนเศรษฐกิจในทองถ่ิน ใหดําเนินการดังนี้ 

1) กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใดมีเงินสะสมเหลืออยูเพียงพอท่ีจะ
นําไปจัดทําโครงการดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ก็ใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินพิจารณานําเงินสะสมท่ีมีอยูไปดําเนินการแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหแกประชาชนในดานดังกลาว โดยเฉพาะปญหาท่ีเรื้อรังมาเปน
เวลานาน เชน สิ่งสาธารณประโยชนขาดแคลด ชํารุด เสียหาย เปนตน 

2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีเงินสะสมไมเพียงพอท่ีจะดําเนินการแตมี
ความจําเปนตองจัดทําโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือแกไขปญหาความ
เดือนรอนของประชาชนเปนการเรงดวน องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็อาจ
จัดทําโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลตามมาตรการ
ลงทุนรวมระหวางรัฐบาลและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตกรองวงเงิน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2559 โดยมีหลักเกณฑและ
วิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1) โครงการตองไมซํ้าซอนกับโครงการในขอบัญญัติ หรือเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 หรือโครงการท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดรับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 โดยคัดเลือกโครงการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานในลักษณะ
งบลงทุนท่ีไดจัดลําดับความสําคัญไวแลวจากแผนพัฒนาทองถ่ิน 

2.2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองจายเงินสะสมใน
จํานวนท่ีไมนอยกวางบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรรสมทบให 
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2.3) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถเสนอโครงการ
พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณไดมากกวา 
1 โครงการ แตจะไดรับการสนับสนุนไมเกินวงเงินสูงสุดท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแตละประเภทจะไดรับ ท้ังนี้โครงการท่ีจัดทําจะตองมีความ
พรอมท่ีจะดําเนินการไดทันทีเม่ือไดรับอนุมัติงบประมาณ 

2.4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีประสงคจะขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ ตองจัดทําโครงการขออนุมัติตอสภาทองถ่ินตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 89 แลวจัดสงโครงการพรอมเอกสารท่ี
เก่ียวของ เชน หนังสือรับรองขอมูลจํานวนเงินสะสมท่ีเหนืออยู แบบรูป
รายการ ประมาณการราคาคากอสราง ผังบริเวณสถานท่ีดําเนินการ สําเนา
รายงานการประชุมสภาทองถ่ิน เปนตน สงใหจังหวัดภายในวันท่ี 30 
พฤศจกิายน 2559 เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการระดับ
จังหวัด ตรวจสอบและพิจารณาใหความเห็นชอบ หากสงเกินระยะเวลาท่ี
กําหนด จะถือวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมประสงคท่ีจะขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณตามมาตรการนี้ 

ขอเสนอการจัดงบประมาณสมทบของรัฐบาล องคการบริหาร
สวนตําบลแคนเหนือ จัดอยูในประเภทองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง 
งบประมาณสมทบองคกรปกครองสวนทองถ่ินในวงเงินไมเกิน 1.50 ลาน
บาท 

ท้ังนี้โครงการท่ีไดนําเรียนตอสภาเพ่ือพิจารณา  โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางบานดอนหมากพริก หมู 2 ไปบานหนองคูณ หมู 3 รหัสสายทาง 
ขก.ถ. 88003 ขนาดถนนกวาง 6 เมตร ยาว 515 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 3 ,090 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย และปายโครงการจํานวน 1 ปาย รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ีองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือกําหนด งบประมาณท้ังสิ้น 
1,770,000.- บาท  ในการนี้เพ่ือของบประมาณสมทบจากรัฐบาล จํานวน 883,000  
บาท และจะตองขออนุมัติจายขาดเงินสะสมในจํานวนท่ีไมนอยกวางบประมาณท่ีรัฐบาล
จัดสรรสมทบใหจํานวน 887,000.- บาท 

ดังนั้นจึงขอเสนอตอสภาฯ เพ่ือพิจารณา ท้ังนี้ขอรายงานสถานะเงินสะสม ณ 
วันท่ี 31 ตุลาคม 2559  เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ซ่ึง
ไดมอบหมายใหหัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ไดนําเสนอตอ
สภาฯ  

หัวหนาสํานักปลัด ไดเรียนประธานสภาฯ ผานไปยังสมาชิกสภาฯ ท่ีเขารวมการประชุมทุกทาน เพ่ือรายงาน 
นางพิจิตรา  มูลวงศ สถานะเงินสะสม ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2559 รายละเอียดดังนี้ 
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- เงินสะสมนําไปใชได ณ ปจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงิน
สะสมท่ีตองสงฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ แลว 5,339,142.09    บาท  

- หัก สํารองจายเงินสะสมท่ีอนุมัติแลวแตยังไมไดดําเนินการ หรืออยูระหวาง
ดําเนินการ และยังไมไดเบิกจาย    387,300.00     บาท  

- คงเหลือเงินสะสมท่ีนําไปใชได ณ ปจจุบัน 4,951,842.09    บาท  
- หัก สํารองงบบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน) 3,965,854.00    บาท  
- เงินสะสมคงเหลือ      985,988.00     บาท  
- หัก สํารองกรณีสาธารณภัย (10%)      98,598.80     บาท  
- คงเหลือเงินสะสมท่ีนําไปใชจายได   887,389.29    บาท 

นายก อบต.  ไดนําเรียนตอสภาฯ ไดพิจารณาใชจายเงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  
จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ เพ่ือดําเนินการโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานดอนหมากพริก หมู 

2 ไปบานหนองคูณ หมู 3 รหัสสายทาง ขก. ถ. 88003  จํานวนเงินขอใชจายเงินสะสม 
จํานวน 887,000.- บาท  เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณสมทบจากรัฐบาลตาม
มาตรการการลงทุนรวมระหวางรัฐบาลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนจํานวนเงิน 
883,000.- บาท ตอไป  

    พรอมท้ังไดนําเรียนตอท่ีประชุมสภาฯ ในชวงนี้กําลังดําเนินการขอรับการจัดสรร  
งบประมาณเพ่ือดําเนินการโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐาน จากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ผานทางอําเภอและจังหวัด ซ่ึงเปนเรื่องเรงดวนท่ีกําลัง
ดําเนินการในขณะนี้  

ประธานสภาฯ  ตามท่ีฝายบริหารไดนําเสนอรายละเอียดประกอบการขออนุมัติพิจารณาจายขาดเงินสะสม 
นายสังวร  สุดโต ตอสภาฯ ไดเชิญสมาชิกสภาฯ ผูเขารวมประชุมสภาฯ ไดสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  

นายเอ่ียม  วงษละคร ไดเรียนถามประธานสภาฯ ผานไปยังฝายบริหาร ดังนี้  
ส.อบต. ม.๗  จากรายงานสถานะเงินสะสม ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2559 งบประมาณเงินสะสม

คงเหลือท่ีสามารถนําไปใชจายได จํานวน 887,389.29 บาท นั้น จึงไดเรียนถามตอสภา
หากสภาฯ ไดพิจารณาอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมตามท่ีไดยื่นเสนอตอสภาฯ แลวนั้น จะ
ยังคงเหลืองบประมาณเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใชจายเพ่ือนําไปแกไขปญหาความ
เดือดรอนของพ่ีนองประชาชนในแตละหมูบานไดอีกหรือไม  เพราะในปงบประมาณท่ีผาน
มาไดอนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือนําไปแกไขปญหาความเดือดรอนในทุกหมูบาน 

ประธานสภาฯ  ไดเชิญฝายบริหารชี้แจงขอซักถามตอสภาฯ 
นายสังวร  สุดโต  

นายก อบต.  จากรายละเอียดสถานะเงินสะสม ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2559 ท่ีไดนําเรียนตอสภาฯ แลว 
จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ นั้นเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใชจายไดในปนี้ จํานวนท้ังสิ้น   887,389.29  บาท ซ่ึงก็ได

เสนอขออนุมัติจายขาดเงินสะสมตอสภาฯ เพ่ือไดพิจารณาอนุมัติ จํานวน 1 โครงการ 
จํานวนเงินท่ีขออนุมัติจายขาดเงินสะสมตอสภาฯ จํานวน 887,000.- บาท และเสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสมทบจากรัฐบาลตามมาตรการการลงทุนรวมระหวาง
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รัฐบาลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนจํานวนเงิน 883,000.- บาท                
รวมงบประมาณท่ีตองใชดําเนินการตามโครงการ เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 1,770,000.- 
บาท  ซ่ึงเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนในภาพรวมของตําบล
และไมอยากใหเปนการเสียโอกาสท่ีจะไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลตาม
มาตรการฯ จึงขออํานาจสภาฯ ไดพิจารณาเพ่ือขออนุมัติจายขาดเงินสะสมดําเนินการตาม
โครงการดังกลาวใหแลวเสร็จเปนรายโครงการ เพ่ือจะไดพิจารณาดําเนินงานโครงการอ่ืน
ตอไปเม่ือมีงบประมาณ  

ประธานสภาฯ  ไดขอบคุณฝายบริหารท่ีไดชี้แจงเพ่ิมเติม และเชิญสมาชิกสภาฯสอบถามฝายบริหาร 
นายสังวร  สุดโต เพ่ิมเติม กอนท่ีจะขอมติตอสภาฯ 

นายเอ่ียม  วงษละคร ไดขอบคุณประธานสภาฯ ผานไปยังฝายบริหาร ท่ีไดชี้แจง และไดเรียนถามเพ่ิมเติม ดังนี้  
ส.อบต. ม.๗  ในการดําเนินการขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุน

งบประมาณสมทบจากรัฐบาลตามมาตรการการลงทุนรวมระหวางรัฐบาลกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน นั้น จะสามารถแยกโครงการออกเปนหลายๆ โครงการในพ้ืนท่ีได
หรือไมและรัฐบาลจะใหการสนับสนุนจากมาตรการดังกลาวหรือไม 

นายก อบต.  ไดขออนุญาตตอสภาฯ เพ่ือตอบขอซักถามเพ่ิมเติม ดังนี้ 
จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ  การเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้ เปนการเสนอใน

จุดหลักๆ และเปนถนนสายหลักเปนภาพรวมของตําบลเพ่ือดําเนินการโครงการใหแลว
เสร็จหากดําเนินการในหลายๆ จุดก็ยังคงไมแลวเสร็จและไมสามารถแกปญหาความ
เดือดรอนของพ่ีนองประชาชนได  ซ่ึงในสวนของโครงการอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีไดเสนอ
ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ ตามท่ีทานสมาชิกสภาฯ ไดเสนอไวนั้นทางดานปลัด
องคการบริหารสวนตําบล, ผูอํานวยการกองชาง และสวนงานท่ีเก่ียวของก็ไดดําเนินการ
จัดทําเอกสารเพ่ือเสนอของบประมาณจากสวนกลางเปนกรณีเรงดวน ซ่ึงในวันนี้ก็ไดเสนอ
ผานอําเภอ และนําสงจังหวัดเพ่ือใหทันหวงของการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ     

 
ประธานสภาฯ  ไดขอบคุณฝายบริหารท่ีไดชี้แจงเพ่ิมเติม และไมไมสมาชิกสภาฯ ทานใดสอบถามเพ่ิมเติม 
นายสังวร  สุดโต จึงไดขอมติตอสภาฯ พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือเสนอขอรับขอรับการสนับสนุน

งบประมาณสมทบจากรัฐบาลตามมาตรการการลงทุนรวมระหวางรัฐบาลและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานดอนหมาก
พริก หมู 2 ไปบานหนองคูณ หมู 3 รหัสสายทาง ขก.ถ. 88003 ขนาดถนนกวาง 6 
เมตร ยาว 515 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย
กวา 3,090 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย และ
ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย งบประมาณดําเนินการท้ังสิ้น 1,770,000.- บาท ขอ
อนุมัติจายขาดเงินสะสม เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น  887,000.- บาท  โดยการยกมือ 

 
มติท่ีประชุมสภาฯ : มีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบอนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน  887,000.- บาท อยาง

เปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง 13 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  ในวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ เชิญสมาชิกสภาฯ ไดเสนอประเด็นปญหา หรือหารือขอราชการอ่ืน 
นายสังวร  สุดโต ตอท่ีประชุมสภาฯ 
 
นายก อบต.  ไดขอเรียนตอสภาฯ ในวาระอ่ืนๆ  สืบเนื่องจากในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 / 
จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ 2559 ไดติดภารกิจประชุมเรงดวนเปนเหตุใหไมสามารถเขารวมประชุมสภาฯ ได ซ่ึงได

มอบหมายใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลเขารวมประชุมสภาฯ แทนจึงขอเรียน
ชี้แจงตอสภาฯ เพ่ิมเติม ดังนี้ 

  - ถนนสายหวยชัน-วังยาว ซ่ึงเดิมไดของบประมาณเพ่ือดําเนินการ เปน
ถนนลาดยางแตยังไมไดรับอนุมัติงบประมาณ  จึงไดของบประมาณไปใหมแลวและคาดวา
จะไดรับการอนุมัติงบประมาณเพ่ือดําเนินการเชื่อมตอใหแลวเสร็จซ่ึงไดของบประมาณ
เพ่ือดําเนินการเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หากของบเปนถนนลาดยางคาดคงไมแลว
เสร็จเพราะงบประมาณไมเพียงพอ 

  - ในสวนของโครงการอ่ืนๆ ก็ไดดําเนินการขอสนับสนุนงบประมาณไปเชนกัน 
เชน ถนนสายโคกโก-สรางแปน แตก็ขอทําความเขาใจเก่ียวกับสภาพพ้ืนท่ีเนื่องจากถนน
สายโคกโก-สรางแปน ในเรื่องของระดับยังไมไดความกวางของถนนก็ยังไมได และยังเปน
ถนนดินซ่ึงตองดําเนินการปรับสภาพเพ่ือการพัฒนาตอไป ซ่ึงตางจากถนนสายหวยชัน-วัง
ยาว ท่ีไดรับการพัฒนามาจากทางเกวียนเปนถนนดิน ถนนลูกรัง และจะปรับสภาพเปน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหแลวเสร็จตลอดเสนทาง 

  - ถนนเสนลิ้นฟา-โนนสวรรค ท่ีไมไดกลาวถึง ก็ไดรับการปรับปรุงเปนถนนหิน
คลกุแลว 

  - ถนนสายหนองเจาเมือง-สรางแปน ก็ไดรับงบประมาณดําเนินการโดย อบจ. 
เปนถนนคอนกรีตก็รอการตอยอดจาก อบจ. เพ่ือดําเนินการใหแลวเสร็จ 

  - ถนนสายแคนเหนือ-หนองข้ีเห็น ก็เชนเดียวกันไดรับงบประมาณดําเนินการโดย 
อบจ. ก็จะรองบประมาณตอยอดจาก อบจ. เพ่ือดําเนินการใหแลวเสร็จดวยเชนกัน 

  - ในสวนของฝายก็ทําฝายเพ่ิม ก็ไดแจงผานสภาฯ แลวเพ่ือดําเนินการเพ่ิมอีก 2
ฝายก็จะแลวเสร็จเปน 5 ฝายและงานขุดลอกแหลงน้ําอีก 2 แหลง งานพัฒนาแหลงน้ําก็
ถือวาเรียบรอย 

  - สําหรับถนนสายตางๆ ท่ีกําลังเสนอของบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จํานวน 9 โครงการ หากไดรับการสนับสนุน
งบประมาณ 4-5 โครงการๆ ละ เกาลานกวาบาท ก็ถือวาเกินความคาดหมาย 

  - ขอทําความเขาใจเก่ียวกับไฟฟาแสงสวาง ไฟกระพริบบริเวณทางแยก ทางโคง 
และทางรวม จุดท่ีไดดําเนินการไปแลวคือจุดท่ีไมมีไฟฟาสองสวางสาธารณะ โดยใชระบบ
โซลาเซลลจากพลังงานแสงอาทิตย ดังนั้นการสองสวางก็ข้ึนอยูกับการชารตของระบบโซ
ลาเซลล และข้ึนอยูกับสภาพดินฟาอากาศดวย 

  - และในสวนของบานหนองคูณ หมู 3 พ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินโครงการขอใหเตรียม
สภาพพ้ืนท่ี ขนาดความกวางของถนนบริเวณท่ีมีเสาไฟฟา และรั้ว ใหมีความกวางไมนอย
กวา 6 เมตร  
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ประธานสภาฯ  ไดเชิญสมาชิกสภาฯ ท่ีมีขอราชการแจงตอสภา  
นายสังวร  สุดโต 

นายเอ่ียม  วงษละคร ไดเรียนประธานสภาฯ ผานไปยังฝายบริหาร ดังนี้  
ส.อบต. ม.๗  1. เรื่องการปรับเกรดถนน ตามท่ีฝายบริหารไดแจงผานสภาฯ ในการประชุมสภา

ท่ีผานมาเก่ียวกับการปรับเกรดถนนชวงปลายฝนตนหนาว ซ่ึงรถปรับเกรดถนนในเขาไป
ดําเนินการบางหมูบานแลวแตดําเนินการยังไมเต็มท่ี  ในสวนของบานโคกโกก็ได
ประชาสัมพันธใหกับเกษตรกรไดยื่นคํารองผานไปยังกองชาง สําหรับเสนทางท่ีตองการ
ปรับเกรด แตยังไมไดดําเนินการ 

  2. ตามท่ีคณะกรรมการประปาหมูบาน บานโคกโกไดยื่นคํารองเพ่ือขอ
งบประมาณสนับสนุนในการลางบอพักน้ําประปาบาดาล ซ่ึงประชาชนไดรับความ
เดือดรอน ซ่ึงก็ไดยื่นเรื่องไวนานแลวแตยังไมไดรับงบประมาณสนับสนุนจึงขอฝากไวดวย 

  3. แจงเรื่องไฟฟาสองสวางระบบโซลาเซลล จุดทางเขาชลประทานขนาดเล็ก 
โคกโก-โคกกลาง ซ่ึงไดดําเนินการติดตั้งไปแลวใชงานไดประมาณ 9-10 วัน ไดเกิดการ
ชํารุดจึงขอแจงตอสภาฯ ผานไปยังกองชาง ไดดําเนินการ  

ประธานสภาฯ  ไดเชิญฝายบริหารไดตอบชี้แจงขอซักถามทานสมาชิกสภาฯ  
นายสังวร  สุดโต 

นายก อบต.  ไดตอบขอสอบถาม ทานเอ่ียม วงษละคร สมาชิกสภาฯ บานโคกโก ม. 7 ดังนี้ 
จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ  1. เรื่องการปรับเกรดถนนชวงปลายฝนตนหนาว ซ่ึงไดดําเนินการในทุกหมูบาน

แลว ในสวนของถนนบานโคกโกท่ีไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากถนนมีขนาดแคบรถ
ปรับเกรดเขาถนนไดแตไมสามารถปรับเกรดได และเปนโครงการเรงดวนท่ีรถปรับเกรด
เขามาดําเนินการ 3 วัน ซ่ึงก็อาจจะไมครอบคลุมทุกเสน ก็ขอใหประสานผานไปยังกอง
ชางอีกครั้ง 

  2. เรื่องการของบประมาณสนับสนุนเพ่ือลางบอพักระบบประปาบานโคกโก ทาง
กองชางไดสงหนังสือประสานไปยังกรมทรัพยากรน้ําแลว เพ่ือใหมาดําเนินการใหแลว 

  3. เรื่องไฟฟาสองสวางท่ีชํารุด ก็จะประสานกองชางให และหากมีไฟฟาสอง
สวางจุดใดชํารุดก็ขอใหแจงไปยังกองชางเพ่ือดําเนินการไดเลย โดยไมตองรอแจงผานสภา
ฯ เพ่ือไมใหเกิดปญหาความเดือดรอนตอพ่ีนองประชาชน 

ประธานสภาฯ  ไดเพ่ิมเติมสําหรับจุดไฟฟาสองสวางสาธารณะในแตละหมูบานท่ีไดยื่นคํารองเพ่ือตัดไฟ  
นายสังวร  สุดโต ชั่วคราวในชวงท่ีขาวออกรวงนั้น  หากทานเก็บเก่ียวเสร็จแลวก็ขอใหยื่นคํารองไปยังกอง

ชางเพ่ือดําเนินการเชื่อมตอไฟฟาสองสวางใหใชงานไดตามปกติ 
  เม่ือไมมีสมาชิกสภาฯ ทานไดเสนอขอราชการในวาระอ่ืนๆ ประธานสภาฯ ได

สรุประเบียบวาระการประชุมสภาฯ กอนขอปดการประชุมสภาฯ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
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ไดแจงเหตุจําเปนในการขอเปดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 
2/2559  สืบเนื่องจากดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  13  
กันยายน  
2559 เห็นชอบในหลักการมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
เศรษฐกิจและสังคมภายในทองถ่ิน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาท
ในการนําเงินสะสมมาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยใหกระทรวงมหาดไทยกําหนด
แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการตามมาตรการตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0808.2/ว 6222 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2559 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
- ไมมี – (การรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 4/2559 จะ

รับรองรายงานการประชุมในคราวตอไป) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง พิจารณา 
พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานเศรษฐกิจ และสังคมภายในทองถ่ิน ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 13 
กันยายน 2559 สภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบานดอนหมากพริก หมู 2 ไปบานหนองคูณ หมู 3 
รหัสสายทาง ขก.ภ.  88003 ขนาดถนนกวาง 6 เมตร ยาว 515 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 3 ,090 ตาราง
เมตร พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย และปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีองคการบริหารสวนตําบล        
แคนเหนือกําหนด งบประมาณท้ังสิ้น 1 ,770 ,000.- บาท  ในการนี้เพ่ือขอ
งบประมาณสมทบจากรัฐบาล จํานวน 883,000  บาท และจะตองจายขาดเงิน
สะสมในจํานวนท่ีไมนอยกวางบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรรสมทบใหจํานวน 
887,000.- บาท  

 สภาฯ มีมติอนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน 887,000.- บาท อยาง
เปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง 13 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ (ถามี) 
เปนการสรุปขอซักถาม เรื่องการดําเนินการตางๆ ในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะ

การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนตามคํารองท่ีไดยื่นตอ องคการ

บริหารสวนตําบล เพ่ือดําเนินการแกไข 

 
ปดการประชุม   : เวลา ๑2.0๐ น. 
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     (ลงชื่อ)          ประพัทธ  ทีทา             ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                (นายประพัทธ  ทีทา) 
                                  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

     (ลงชื่อ)           อุทัย  บางปา            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                  (นายอุทัย  บางปา) 
                                           สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หมูท่ี ๕ 

                        (ลงชื่อ)           วนิดา  ใสจูง           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                           (นางวนิดา  ใสจงู) 
                                           สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หมูท่ี ๒ 

      (ลงชื่อ)       เอ่ียม  วงษละคร        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                        (นายเอ่ียม  วงษละคร) 
                                           สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หมูท่ี ๗ 

                        (ลงชื่อ)          สังวร  สุดโต          ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นายสังวร  สุดโต) 
                                          ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
                                             วันท่ี  25  เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕9 
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