ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐

ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป มีกาหนด
ไม่เกิน ๑๕ วัน นั้น
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการ
ประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน
ทั่ว ไปได้รั บทราบ สภาองค์การบริห ารส่ วนตาบลสระตะเคียน จึงได้ประกาศรายงานผลการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน จากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน สมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย แรก ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อ
วั น ที่ ๑ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑ จึ ง ขอประกาศให้ ป ระชาชนได้ ท ราบโดยทั่ ว กั น (รายละเอี ย ดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้าย)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑
สายันต์ เสริมสิริอาพร
(นายสายันต์ เสริมสิริอาพร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน

-สาเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๐
ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
ผู้มาประชุม
๑. นายสายันต์
๒. นายฉลวย
๓. นายสมพงษ์
๔. นายสมภูมิ
๕. นายสะท้อน
๖. นายเอกชัย
๗. นายสุระพงษ์
๘. นางแหม๋ว
๙. นายเชิง
๑๐. นายพจนารถ
๑๑. นางประกอบกิจ
๑๒. นางช้อ
๑๓. นางละมุล
๑๔. นายสมชัย
๑๕. นางสาวบุญช่วย
๑๖. นายปรีชา
๑๗. นางบัวลอย
๑๘. นางฉลาม
๑๙. นายประจักร
๒๐. นายกล่อม
๒๑. นายจักรพงค์
๒๒. นายเมา
๒๓. นายวิชาญ
๒๔. นางสาวบัวริม
๒๕. นายอนุชาติ
๒๖. นางจาเรียง
๒๗. นายสวงค์

เสริมสิริอาพร
แหว่กระโทก
ชานาญกิจ
ซึมกระโทก
แยกกระโทก
ใหญ่กระโทก
เรืองกระโทก
ใจชอบ
แจ่มศรี
สีสังข์
หรรษาวงศ์
แคะสูงเนิน
เฉื่อยกลาง
เคนไธสง
หน่อยกระโทก
ราชสุข
แหล่กระโทก
มนุษย์ชาติ
ผัดครบุรี
คับงูเหลือม
เรืองประคา
ชุมหิรัญ
ปาปะเก
ยี่กระโทก
จันทร์สิงห์
เรืองวิเศษ
เกิดมงคล

ประธานสภา อบต.สระตะเคียน
รองประธานสภา อบต.สระตะเคียน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๔
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔
เลขานุการสภา อบต.

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. นางปณิลชาศ์
๒. นายสาลี

สุมังเกษตร
วุทธา

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓

ขาดประชุม
ขาดประชุม
ผู้เข้าร่วม...

-๒ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายชนดิลก
๒. นายบุรินทร์
๓. นายเรียน
๔. นายเชิดศิลป์
๕. นางสาวญาณทิพย์
๖. นายธวัชชัย
๗. นางรินดา
๘. นายวงศ์สถิต
๙. นางสาวสุภาพร
๑๐. นางอรุณี
๑๑. นายทิม
๑๒. นางปิ่นทอง
๑๓. ร.ต.ท.พรเทพ
๑๔. นายสุทัศน์
๑๕. นายธีระเวทธ์
๑๖. นางสาวมาลี

นินทราช
คาผง
ราชกระโทก
ใสสะอาด
กัญจรัส
อังกระโทก
ถ้ากลาง
สมสูง
แทนคา
มนัสสา
นิลพรมมา
หมั่นทองหลาง
กริ่งกระโทก
ในจังหรีด
พงสุระ
วิชา

นายก อบต.สระตะเคียน
รองนายก อบต.สระตะเคียน คนที่ ๑
รองนายก อบต.สระตะเคียน คนที่ ๒
หัวหน้าสานักปลัด อบต.
นักวิชาการเงิน/บัญชี ชก.รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองส่งเสริมการเกษตร
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔
หัวหน้าสายตรวจประจาตาบลสระตะเคียน
ผู้อานวยการโรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์
หัวหน้าฝ่ายส่งน้าและบารุงรักษาอ่างเก็บน้าห้วยเตย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้าและบารุงรักษาอ่างเก็บน้าห้วยเตย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
- เลขานุการสภาฯ แจ้งจานวนสมาชิกสภาทั้งหมด ๒๘ คน มาประชุม ๒๖ คน ขาดประชุม
๒ ท่าน ครบองค์ประชุม เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน เรื่อง เรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๐ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เชิญประธานสภาฯ เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- แจ้งเปลี่ยนผู้ตรวจราชการ
- แจ้งงบพัฒนาจังหวัดประจาปี ๒๕๖๑
- แจ้งการปล่อยน้านาปรัง จะมีการประชุมผู้ใช้น้าต้นปี ๒๕๖๑
มติที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ประธานสภาฯ
ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ พิจารณารายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลสระตะเคีย น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๐ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐
ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งผ่านการตรวจของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว มีท่านใด
จะแก้ไขหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไขถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
- รับรอง............๒๖.........เสียง
- ไม่รับรอง............-.........เสียง
- งดออกเสียง.......-..........เสียง
ระเบียบ...

-๓ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
-ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่
๕.๑ เรื่อง รายงานสถานะการเงินการคลัง และสถานะเงินสะสม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ประธานสภาฯ
แจ้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อ ๑๐๐ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตาม
แบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เพื่อส่งให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
ตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีและส่งสาเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สาหรับองค์การ
บริหารส่วนตาบลให้ส่งนายอาเภอ”
ข้อ ๑๐๑ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสาเนางบแสดงแสดงฐานะการเงิน
และงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร”
มติที่ประชุม

- รับทราบ

มติที่ประชุม

๕.๒ เรื่อง รายงานผลการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
- รับทราบ

มติที่ประชุม

๕.๓ เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
- รับทราบ

๕.๔ เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน – แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ประธานสภาฯ
แจ้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๕๘/๕ วรรค ๕ กาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
มติที่ประชุม
- รับทราบ
ประธานสภาฯ

- สั่งพักการประชุม เวลา ๑๐.๔๕ น.
- เริ่มประชุมต่อเวลา ๑๑.๐๐ น.
๕.๕ เรื่อง...

-๔๕.๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
(เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)
ประธานสภาฯ
เนื่องด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนได้เสนอญัตติเรื่อง เสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) เพื่อให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสระตะเคียนได้ให้ความเห็นชอบ
จึงขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ชี้แจงรายละเอียดร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
นายก อบต.

ชี้แจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ นั้น
เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหา บริบทของพื้น ที่ในหมู่บ้านและทาง
สังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสมบูรณ์ถูก ต้อง มี
แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงจาเป็นต้องมีการเพิ่ มเติม
โครงการที่ไม่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือมีอยู่แต่ต้องการเปลี่ยนปีงบประมาณที่จะ
ดาเนิ น งาน หรื อมีการเปลี่ยนแปลง ที่ทาให้ สาระส าคัญเปลี่ ยนไป เช่น ยุทธศาสตร์ แนว
ทางการพัฒนา หรือรายละเอียดของโครงการที่จะทาในแต่ละปี โดยเฉพะโครงการที่จะนาไป
ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ
ประกอบกับหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๓๖๘๙ – ๑๓๗๖๔
ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ เงิน อุ ดหนุนทั่ว ไป เงิน อุดหนุนส าหรับการดาเนิน งานตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริด้านสาธารณสุข และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ น ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๕/ว ๒๓๐๘ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
ส าหรั บ การด าเนิ น งานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ ด้ า นสาธารณสุ ข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และบันทึกข้อความที่ นม ๘๒๕๐๔ /๑๑๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ เรื่ อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงิน
อุดหนุน ทั่ว ไป เงิน อุดหนุนส าหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุ ข ดั ง นั้ น ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งด าเนิ น การแก้ ไ ขการเพิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลสระตะเคียน เพื่อใช้เป็นการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณพัฒนาองค์กรให้มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ไข
ปัญหา ความจาเป็ นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันของประชาชนในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลสระตะเคียน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมต่อไป โดยมีรายละเอียดโครงการพัฒนา ดังนี้
สาหรับ...

-๕ส าหรั บ อปท. ด าเนิ นการเอง ตามยุทธศาสตร์การพั ฒ นาด้า นคุ ณภาพชี วิต และ
สิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข จานวน ๓ โครงการ คือ ๑.) โครงการสารวจข้อมูลจานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ๒.)
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาโรคพิษสุนัขบ้า ๓.) โครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
สาหรับอุดหนุ อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรประชาชน ยุทธศาสตร์การ
พัฒ นาด้ านคุ ณ ภาพชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้ อ ม แผนงานสาธารณสุ ข จานวน ๑ โครงการ คื อ
โครงการพระราขดาริด้านสาธารณสุข แยกเป็น ๑.) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติ ด To be number one (ศู น ย์ เ พื่ อ นในวั ย รุ่ น ในหมู่ บ้ า น ๒.) โครงการสื บ สานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ๓.) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฯลฯ
กระผม จึงขอชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
ทราบเพียงเท่านี้
เลขานุการสภาฯ

ระเบียบกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้ อ ๒๑ “การแก้ ไ ข
แผนพัฒนาเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น ” และข้อ ๒๒ “เพื่อประโยชน์ของประชาชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ ฃโดยให้
ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้”
(๑) คณะกรรมการสนั บสนุน การจั ดท าแผนพัฒ นาท้ อ งถิ่ นจั ดท าร่ างแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปีที่
เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๓) ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ร่ า งแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ที่ เ พิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงและ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับ
องค์การบริหารส่วนตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ ย นแปลงต่อสภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลเพื่อให้ ความเห็ นชอบก่อน แล้ ว ผู้ บริห าร
ท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป
ประธานสภาฯ
ดังนั้น เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ได้ชี้แจงรายละเอียดความ
จาเป็นที่จะต้องดาเนินการแก้ไขการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ตลอดจนระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอมติที่
ประชุมสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
มติที่ประชุม

- เห็นชอบ.........๒๖........เสียง
- ไม่เห็นชอบ......-...........เสียง
- งดออกเสียง.....-...........เสียง
ประธาน...

-๖ประธานสภาฯ

- สั่งพักเที่ยงเวลา ๑๒.๐๐ น.
- เริ่มประชุมต่อเวลา ๑๓.๐๐ น.

๕.๒ เรื่อง การอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประธานสภาฯ
เนื่องด้วยนายกองค์การบริห ารส่ว นตาบลสระตะเคียนได้เสนอญัตติเรื่อง การขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
จึงขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ชี้แจงรายละเอียดการ
จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
นายนก อบต.

ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ได้ประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลสระตะเคียน รวมงบประมาณตั้งจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗,๕๐๐,๐๐๐.-บาท
(-ห้าสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน-) โดยองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนได้พิจารณา
จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตาบลสระตะเคียน ในงานบริหารงานทั่วไป งาน
การรักษาความสงบภายใน งานการศึกษา งานสาธารณสุข งานสังคมสงเคราะห์ งานเคหะ
และชุมชน งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานการเกษตร และงานงบกลาง รวมตลอดถึงการดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ
และตามนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ที่ได้แถลงต่อ
สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสระตะเคี ย น ซึ่ ง ได้ ก าหนดเป้ า หมายที่ จ ะพั ฒ นาเพื่ อ ให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชนในตาบลสระตะเคียน ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ซึ่ง
เป็นกิจการบริการด้านชุมชนและสังคม เป็นไปตามเป็นพัฒนาท้องถิ่นและมีเงินสะสมเหลื อ
เพียงพอกับการจ่ายประจาและกรณีสาธารณภัยฉุกเฉิน ตลอดจนให้การดาเนินงานด้านต่าง ๆ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น และสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น รวมตลอดถึงการดาเนินการต่าง ๆ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน โดย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน จึงขอเสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และ
งบประมาณดาเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นเงิน
จานวน ๑,๘๗๙,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) เพื่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลสระตะเคียน จะได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แผนงานเคหะและชุมชน ตามโครงการดังต่อไปนี้
๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (สายเลี ยบคลอง)
รายละเอียดตามรูปแบบรายการขอองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนกาหนด
งบประมาณ ๙๘,๐๐๐.-บาท
๒. โครงการซ่อมแซมถนนลู กรังสายบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ ถึง บ้านห้ ว ยเตย
พัฒนา หมู่ที่ ๑๔ รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
กาหนด
งบประมาณ ๒๔๙,๐๐๐.-บาท
๓. โครงการ...

-๗๓. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านบุงิ้ว หมู่ที่ ๗ ถึง บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐
รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนกาหนด
งบประมาณ ๒๐๙,๐๐๐.-บาท
๔. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบุบ้านโคก หมู่ที่ ๑๑ ถึง อ่างเก็บน้าห้ วยเตย
รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนกาหนด
งบประมาณ ๓๑๒,๐๐๐.-บาท
๕. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสันตินิมิต หมู่ที่ ๑๑ (ซอย ๑) ถึง อ่างเก็บน้า
ห้วยเตย รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนกาหนด
งบประมาณ ๒๑๗,๐๐๐.-บาท
๖. โครงการก่ อสร้ างรางระบายน้ าคอนกรีต เสริ ม เหล็ กบ้ า นโคกไม้ต าย หมู่ที่ ๔
รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนกาหนด
งบประมาณ ๓๐๔,๐๐๐.-บาท
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันตินิมิต หมู่ที่ ๑๑ รายละเอียด
ตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนกาหนด
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ รายละเอียด
ตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนกาหนด
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
๙. โครงการก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก บ้ า นห้ ว ยเตยพั ฒ นา หมู่ ที่ ๑๔
รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนกาหนด
งบประมาณ ๕๘,๐๐๐.-บาท
๑๐. โครงการก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก บ้ า นห้ ว ยเตยพั ฒ นา หมู่ ที่ ๑๔
รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนกาหนด
งบประมาณ ๒๓๒,๐๐๐.-บาท
รวมเป็นเงินงบประมาณ ๑,๘๗๙,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท
ถ้วน-)
การตั้งงบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
อาศัยอานาจตามความระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ และโดยอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระ
ตะเคียน ใช้บังคับตั้งแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนมีมติอนุมัติ ในการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
งบประมาณจ่ ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็ น
จานวนรวมทั้งสิ้น ๑,๘๗๙,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) จ่าย
จากเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้

แผนงาน...

-๘แผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน

ยอดรวม
รวมรายจ่าย

๑,๘๗๙,๐๐๐
๑,๘๗๙,๐๐๐

งานรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น ๑,๘๗๙,๐๐๐.- บาท จ่ายจากเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แยกเป็น แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนนรวม ๑,๘๗๙,๐๐๐.-บาท
งบลงทุนรวม ๑,๘๗๙,๐๐๐.-บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวม ๑,๘๗๙,๐๐๐.-บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (สายเลียบคลอง)
จานวน ๙๘,๐๐๐.-บาท ดังนี้
- ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
- หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๓๘ ลูกบาศก์เมตร
- พร้อมเกลี่ยปรับแต่งพื้นผิวทางให้เรียบร้อย
- ติดตั้งป้ายโครงการ จานวน ๑ ป้าย
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต. สระตะเคียนกาหนด
หมายเหตุ : ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
หน้าที่ ๕ ลาดับที่ ๑
ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
๒. โครงการซ่อมแซมถนนลู กรังสายบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ ถึง บ้านห้ ว ยเตย
พัฒนาหมู่ที่ ๑๔ จานวน ๒๔๙,๐๐๐.-บาท ดังนี้
- ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
- หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๕ ลูกบาศก์เมตร
- พร้อมเกลี่ยปรับแต่งพื้นผิวทางให้เรียบร้อย
- ติดตั้งป้ายโครงการ จานวน ๑ ป้าย
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต. สระตะเคียนกาหนด
หมายเหตุ : ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
หน้าที่ ๖ ลาดับที่ ๓
ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๓. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านบุงิ้ว หมู่ที่ ๗ ถึง บ้านสันติสุข
หมู่ที่ ๑๐ จานวน ๒๐๙,๐๐๐.-บาท ดังนี้
- ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
- หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๘ ลูกบาศก์เมตร
- พร้อมเกลี่ยปรับแต่งพื้นผิวทางให้เรียบร้อย
ติดตั้ง...

หมายเหตุ :

-๙- ติดตั้งป้ายโครงการ จานวน ๑ ป้าย
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต. สระตะเคียนกาหนด
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
หน้าที่ ๖ ลาดับที่ ๔
ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๔. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบุบ้านโคก หมู่ที่ ๑๑ ถึง อ่างเก็บน้าห้วยเตย
จานวน ๓๑๒,๐๐๐.-บาท ดังนี้
- ถนนกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
- หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร
- พร้อมเกลี่ยปรับแต่งพื้นผิวทางให้เรียบร้อย
- ติดตั้งป้ายโครงการ จานวน ๑ ป้าย
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต. สระตะเคียนกาหนด
หมายเหตุ : ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
หน้าที่ ๖ ลาดับที่ ๕
ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
๕. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ (ซอย ๑) ถึง อ่างเก็บ
น้าห้วยเตย จานวน ๒๑๗,๐๐๐.-บาท ดังนี้
- ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
- หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๕ ลูกบาศก์เมตร
- พร้อมเกลี่ยปรับแต่งพื้นผิวทางให้เรียบร้อย
- ติดตั้งป้ายโครงการ จานวน ๑ ป้าย
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต. สระตะเคียนกาหนด
หมายเหตุ : ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
หน้าที่ ๖ ลาดับที่ ๖
ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกไม้ตาย หมู่ ๔
(จากศาลาประชาคมบ้านโคกไม้ตาย – บ้านนายชานาญ วะเริงรัมย์) จานวน ๓๐๔,๐๐๐.-บาท ดังนี้
- ถนนกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร
- ติดตั้งป้ายโครงการ จานวน ๑ ป้าย
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต. สระตะเคียนกาหนด
หมายเหตุ : ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
หน้าที่ ๕๐ ลาดับที่ ๑๔
ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันตินิมิต หมู่ที่ ๑๑
จานวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ดังนี้
ถนนกว้าง...

หมายเหตุ :

-๑๐- ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
- หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร
- ติดตั้งป้ายโครงการ จานวน ๑ ป้าย
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต. สระตะเคียนกาหนด
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
หน้าที่ ๕๘ ลาดับที่ ๔๕
ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๕

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑๒
(ซอยบ้านนายเปลี่ยน ดุมกระโทก – บ้านนายวีรัตน์ หน่อยกระโทก) จานวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ดังนี้
- ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
- หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร
- ติดตั้งป้ายโครงการ จานวน ๑ ป้าย
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต. สระตะเคียนกาหนด
หมายเหตุ : ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
หน้าที่ ๕๙ ลาดับที่ ๔๙
ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ ๑๔
(เส้นที่ ๒) จานวน ๕๘,๐๐๐.-บาท ดังนี้
- ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
- หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต. สระตะเคียนกาหนด
หมายเหตุ : ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
หน้าที่ ๖๑ ลาดับที่ ๕๕
ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ ๑๔
(เส้นที่ ๓) จานวน ๒๓๒,๐๐๐.-บาท ดังนี้
- ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
- หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร
- ติดตั้งป้ายโครงการ จานวน ๑ ป้าย
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต. สระตะเคียนกาหนด
หมายเหตุ : ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
หน้าที่ ๖๒ ลาดับที่ ๕๖
ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระผม จึงขอชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
ทราบเพียงเท่านี้
เลขานุการ...

-๑๑เลขานุการสภาฯ

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้ อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ข้ อ ความในข้ อ ๘๙ และข้ อ ๙๐ ของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ เพื่อให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ ๘๙ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้”
(๑) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่ง เกี่ ย วกับ ด้า นบริ ก ารชุม ชนและสั งคม หรื อ กิจ การที่ เป็ นการเพิ่ มพู นรายได้ ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด
(๒) ได้ส่งเงิน สมทบกองทุนส่งเสริ มกิจการขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นแต่ล ะ
ประเภทเรียบร้อยแล้ว
(๓) เมื่อ ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ จ่ า ยขาดเงิ น สะสมแล้ ว องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ต้ อ ง
ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพ้นไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่าย
ประจาและกรณีฉุกเฉินที่มีสารธารณภัยเกิดขึ้น โดยคานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพใน
ระยะยาว
ในการดาเนิ นการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ มีเหตุผ ลความจาเป็ นเพื่อ
บาบัดความเดือดร้อนของประชาชนในตาบลสระตะเคียน ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ เป็นกิจการ
ด้านบริการชุมชนและสังคม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีเงินสะสมเหลือเพียงพอกับ
รายจ่ายประจาและกรณีสาธารณภัยฉุกเฉิน

ประธานสภาฯ

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ได้ชี้แจงรายละเอียดความจาเป็นที่
จะต้องดาเนินการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ตลอดจนระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอมติที่ประชุมสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ............๒๖.........เสียง
- ไม่เห็นชอบ........-.............เสียง
- งดออกเสียง.......-.............เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
นายสุทัศน์ ใจจังหรีด ผู้อานวยการโรงเรียนสามัคีประชาสรรค์
- แจ้งประชาสัมพันธ์งาน โครงการปั่นเพื่อน้อง โดยมีหลายองค์กรร่วมกันจัดงาน - แจ้งในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ จะมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
- แจ้งโครงการผ้าป่าการศึกษาครบ ๓๗ ปี สามัคคีราลึก วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
นายสมภูมิ...

-๑๒นายสมภูมิ ซึมกระโทก สมาชิกสภา อบต.สระตะเคียน หมู่ที่ ๑๑
- แจ้งโครงการถนนเลียบคลองลามาศ ความกว้างของถนน
- แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับ
นายสะท้อน แยกกระโทก สมาชิกสภา อบต.สระตะเคียน หมู่ที่ ๒
- แจ้งติดตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า
นายเชิง แจ่มศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔
- แจ้งขอให้ดาเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณสามแยกโคกไม้ตาย
นายอนุชาติ จันทร์สิงห์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔
- แจ้งติดตามโครงการซ่อมแซมถนนทางเข้าไร่
ประธานสภาฯ

- มีผู้เข้าประชุมท่านใดจะเพิ่มเติมหรือชี้แจงอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอแจ้งปิดการประชุม
สภาฯ ในวันนี้เวลา ๑๕.๐๐ น.

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
(ลงชื่อ)

สวงค์ เกิดมงคล
ผู้จดรายงานการประชุม
(นายสวงค์ เกิดมงคล)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
(ลงชื่อ)

สมพงษ์ ชานาญกิจ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมพงษ์ ชานาญกิจ)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

วิชาญ ปาปะเก
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวิชาญ ปาปะเก)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ) บัวลอย แหล่กระโทก ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางบัวลอย แหล่กระโทก)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ) สายันต์ เสริมสิริอาพร ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสายันต์ เสริมสิริอาพร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน

