
รายช่ือผู้เข้าประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี  2562 
ครั้งที่ 1 วันที่  9  เมษายน  2562  เวลา 9.30 น. 
ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุง่คล้า 

 

ที่ ช่ือ  - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายบุญกอง  หาญเสนา ประธานสภาฯ บุญกอง  หาญเสนา 
2 นางส าราญ  โคบาล รองประธานสภาฯ ส าราญ  โคบาล 
3 นายประหยัด  จันทร์ปรีดา สมาชิก อบต.หมู่ 1 ประหยัด จันทร์ปรีดา 
4 นางนารีรัตน์  จันทร์บัว สมาชิก อบต.หมู่ 1 นารีรัตน์  จันทร์บัว 
5 นายมงคล  บุตรศร ี สมาชิก อบต.หมู ่2 มงคล  บุตรศร ี
6 นางเหรียญทอง   ยังดี สมาชิก อบต.หมู่  2 เหรียญทอง   ยังดี 
7 นายประยรู  กล้าจรงิ สมาชิก อบต.หมู ่3 ประยรู  กล้าจรงิ 
8 นางปานศร ี  สิมาชัย สมาชิก อบต.หมู่  3 ลากิจ 
9 นายสากล  อ้อนอุบล สมาชิก อบต.หมู่  4 สากล  อ้อนอุบล 

10 นายอนุกุล  งอกลาภ สมาชิก อบต.หมู่  5 อนุกุล  งอกลาภ 
11 นายสุนทร  บุญเทียม สมาชิก อบต.หมู่  6 สุนทร  บุญเทียม 
12 นายบุญช่วย  เชิดชัยภูมิ สมาชิก อบต.หมู่  6 บุญช่วย  เชิดชัยภูมิ 
13 นายวสันต์  คลาดโรค สมาชิก อบต.หมู่  7 วสันต์  คลาดโรค 
14 นายสังคม  ทองชัยภูมิ สมาชิก อบต.หมู่. 7 สังคม  ทองชัยภูมิ 
15 นางวิไลพร  วชิรจิตตานนท์ สมาชิก อบต.หมู่  8 วิไลพร  วชิรจิตตานนท์ 
16 นายสุรศักดิ ์  หาญชนะ สมาชิก อบต.หมู่  9 สุรศักดิ ์  หาญชนะ 
17 นายสมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย สมาชิก อบต.หมู ่ 9 สมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย 
18 นางลัดดา  โชคเฉลิม สมาชิก อบต.หมู่  10 ลัดดา  โชคเฉลิม 
19 นายสมศักดิ ์  เจรญิวัย สมาชิก อบต.หมู ่11 สมศักดิ ์  เจรญิวัย 
20 นายแสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร ์ สมาชิก อบต.หมู ่12 แสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร ์
21 นายชาญ  กล้าจรงิ สมาชิก อบต.หมู่ 12 ชาญ  กล้าจรงิ 
22 นางชนาภา  สุภักดี เลขานุการสภา ชนาภา  สุภักดี 

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

 1.นางปานศร ี  สิมาชัย สมาชิก อบต.หมู่  3 ลากิจ 
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ท่ี ชื่อ    -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นายแก่ง หาญบุง่คล้า นายก อบต.บุง่คล้า แก่ง หาญบุง่คล้า 
2 นายสมบรูณ์ กล้าจริง รองนายก อบต.บุง่คล้า สมบรูณ์ กล้าจริง 
3 นายวิยุทธร ช่างเหล็ก รองนายก อบต.บุง่คล้า วิยุทธร ช่างเหล็ก 
4 นายสุพรม สิมาชัย ก านัน ต.บุ่งคล้า สุพรม สิมาชัย 
5 นางอุบลรัตน์   สอนชัยภูมิ ผช.ผญบ.ม.4 อุบลรัตน์   สอนชัยภูมิ 
6 นางนภัสนันท ์ สุวรรณหาญ ผช.ผญบ.ม.4 นภัสนันท ์ สุวรรณหาญ 
7 นายเอนก สิมาชัย ผญบ.ม.11 เอนก สิมาชัย 
8 นายอดุลย ์ งอกลาภ ผช.ผญบ.ม.6 อดุลย ์ งอกลาภ 
9 นางรุ่งทิพย์   ใจสบาย เลขานุการ นายก อบต. รุ่งทิพย์   ใจสบาย 

10 นางมาลัย กล้าประจันทร ์ นักวิเคราะห์ฯ มาลัย กล้าประจันทร ์
11 นางเยาวเรศ เมฆวัน นักจัดการงานทั่วไป เยาวเรศ เมฆวัน 
12 พ.จ.ท.ทองชัย หาญแรง จพง.ป้องกันฯ พ.จ.ท.ทองชัย หาญแรง 
13 จ.อ.อดลุย ์ ลาภเกิด ผอ.รพ.สต.บุง่คล้า จ.อ.อดลุย ์ ลาภเกิด 
14 นางศิริพร เชิดชัยภูมิ ครูช านาญการพเิศษ ศิริพร เชิดชัยภูมิ 
15 นายขจรศักดิ ์ สุพรรณฝ่าย ผอ.กองช่าง ขจรศักดิ ์ สุพรรณฝ่าย 
16 นายปิยะราช คุณอุดม นายช่างโยธาช านาญงาน ปิยะราช คุณอุดม 
17 นางนันทพร ไพศาลธรรม ผอ.กองคลงั นันทพร ไพศาลธรรม 
18 นางสาวนิศากร พิพัฒน์พงษ์ จพง.ธุรการ นิศากร พิพัฒน์พงษ์ 
19 นางสาวพิไลพรรณ จันทรส์อน ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ พิไลพรรณ จันทรส์อน 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.          
เลขานุการสภาเชิญสมาชิก อบต.เข้าหอ้งประชุม  มีสมาชิกเข้าประชุม จ านวน 21 คน ไม่มาประชุม 1 คน 
เมื่อทีป่ระชุมพรอ้มแล้ว ประธานสภากล่าวเปิดประชุมเวลา  09.30 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1           เรื่อง  ประธานแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบ 
นายบุญกอง หาญเสนา    แจ้งทีป่ระชุมทราบ  
(ประธานสภาฯ)             ทราบตามล าดับ  
ระเบียบวาระที่ 2            เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

       ( สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มกราคม  2562 )                                   
นายบุญกอง หาญเสนา     มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม     รับรอง ทั้ง 21 เสียง    ไม่รับรอง – เสียง   งดออกเสียง – เสียง 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ประธาน   ขอเชิญส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมแจง้ข้อราชการเพือ่ทราบ 
นายอเนก สิมาชัย (ผญบ.ม.11) -การเข้มงวด และการตรวจตราเพื่อปอ้งกันการระบาดของยาเสพติด 
 - วันที่ 12 เมษายน 2562 ทางวัดตาลเดี่ยวจะเดินทางรับรปูหล่อหลวงพ่อ พระครู

วิจิตรชยารักษ์  ที่อ าเภอเกษตรสมบรูณ์  เพื่อความสะดวกในการเดินทาง จะขอ
ความอนุเคราะห์ รถ อบต.เพือ่ใช้ในการน าทาง 

ตัวแทน ร.ร.บ้านขวาน้อย ด้วยท่าน ผอ.ร.ร.บ้านขวาน้อยมเีรือ่งทีฝ่ากน าเรียนทีป่ระชุมทราบ 2 เรื่อง 
 - ผลสอบ โอเน็ต ระดบัประเทศ 271 ร.ร. ร.ร.บ้านขวาน้อยได้อันดับมี่ 3 ของพื้นที่

การศึกษา 
 - เด็ก นร.ป.1 อ่านออกเขียนได้ คิดเป็นร้อยละ 92 ซึ่งทั้ง2 กรณีเป็นสิง่ที่ทาง ร.ร.มี

ความภาคภูมิใจ 
ผอ.รพ.สต.บุง่คล้า - การเตรียมความพร้อมป้องกันอุบัตเิหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
 - การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เราติดเขตระบาดพิษสุนัขบ้า  มีโอกาสได้รับเช้ือ จึงขอ

ฝากประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนทราบ หลกีเลี่ยงระมัดระวังไม่ให้ถูกสุนัขกัด ซึ่งโรคนี้
จะระบาดในช่วงฤดูร้อน 

 - เรื่องอาหารเป็นพิษ อุจจาระร่วง ช่วงเทศกาลจะมีการประกอบอาหารรับประทาน 
อากาศร้อนเช้ือโรคจะขยายพันธ์ุได้เร็วข้ึน อาจจะเป็นท้องร่วงรุนแรง หรอือาจจะมา
จากคนอื่นทีเ่ดินทางเข้ามาในพื้นที่และแพรเ่ช้ือในเขตเรา 

 - ระวังการเสียชีวิตจากโรคลมแดด  เนื่องจากสภาวะอากาศร้อน หลกีเลี่ยงการ
ประกอบอาชีพในทีโ่ลง่แจ้ง ขณะมีแดด 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา  
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 4.1  การรับโอนถนนภายในหมู่บ้านโครงการบุษราคัมซิตี ้
ปลัด อบต. ด้วย อบต.บุ่งคล้า  ได้รับหนังสือจากห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอส สแควร์ แลนด์ แอนด์ 

โฮม ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่อง การโอนทรัพยส์ินทีเ่ป็นสาธารณูปโภคภายใน
โครงการบุษราคัมซิตี้ใหเ้ป็นสาธารณประโยชน์ 

  การด าเนินการโอนทรัพยส์ินใหเ้ป็นสาธารณประโยชน์  กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

-พระราชบญัญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543  แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตกิารจัดสรรที่ดิน(ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2558 มาตรา 44   

-ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ว่าด้วยการโอนสาธารณูปโภคฯ 
พ.ศ.2559 
 1. ผู้จัดสรรที่ดิน 
 ในกรณีที่ผูจ้ัดสรรที่ดินประสงค์จะพ้นจากหน้าทีบ่ ารงุรักษาสาธารณูปโภค 
หลงัจากได้แจง้ใหผู้้ซื้อที่ดินจัดสรรจัดต้ังนิติบุคคลหมูบ่้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตาม
กฎหมายอื่น เพื่อรับโอนสาธารณูปโภคที่ผูจ้ัดสรรที่ดินจัดใหม้ีขึ้นไปดูแลบ ารุงรักษา
แล้ว แต่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรไมส่ามารถจัดต้ังนิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด หรือพ้นจากระยะเวลาที่ผูจ้ัดสรรที่ดินก าหนดใหผู้ซ้ื้อที่ดินจัดสรรร่วมกัน
จัดต้ังนิติบุคคลหมูบ่้านจัดสรรแล้ว ผูจ้ัดสรรที่ดินสามารถจดทะเบียนโอนทรัพยส์ิน
อันเป็นสาธารณูปโภคใหเ้ป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป  ทั้งนี้ ผู้จัดสรรที่ดินจะต้อง
ด าเนินการดังนี ้
 (1)แจง้เปน็หนังสือให้หน่วยงานที่ผูร้ับโอนทรพัย์สินน้ันได้ทราบ
(กรงุเทพมหานครหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น) 
 (2)สง่มอบเงินค่าบ ารงุรกัษาสาธารณูปโภคทีผู่้จัดสรรที่ดินต้องรบัผิดชอบ
แก่หน่วยงานท้องถ่ิน(ขอหลักฐานใบเสรจ็รบัเงินหรือหลักฐานการรบัเงิน ไว้เพื่อ
ประกอบการจดทะเบียนโอนทรัพยส์ิน) 
 2. พนักงานเจ้าหน้าที ่
 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้ว ปรากฏว่าผู้จัดสรร
ที่ดินได้ด าเนินการตามมาตรา 44 แก้ไขเพิ่มเตมิตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2558 ครบถ้วนถูกต้องใหจ้ดทะเบียนโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็น
สาธารณประโยชน์  และให้ผูจ้ัดสรรที่ดินพ้นจากหน้าที่บ ารุงรักษาสาธารณูปโภคที่
ได้จัดให้มีขึ้นเพือ่การจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการทีไ่ด้รับอนุญาต 
 การยื่นขอจดทะเบียนโอนทรัพยส์ินใหส้าธารณประโยชน์ ต้องแสดง
รายละเอียดพร้อมเอกสารหลกัฐานดังนี ้



5 
 (1)หลักฐานการตรวจสอบตามข้อ 6 ของระเบียบคณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินกลางฯพ.ศ.2559 
 (2)หลักฐานแสดงว่าผูซ้ื้อที่ดินจัดสรรไมอ่าจด าเนินการจัดต้ังนิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรรตามภายในเวลาทีผู่้จัดสรรที่ดินก าหนด 
 (3)หลักฐานการส่งเงินบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ผูจ้ัดสรรทีด่ินต้อง
รับผิดชอบในการด าเนินการ ทั้งนี้ ตามจ านวนเงินที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
ก าหนด 
 (4)หลักฐานการรับทราบจากหน่วยงานที่จะรบัโอนทรัพยส์ินอันเป็น
สาธารณูปโภคใหเ้ป็นสาธารณประโยชน ์
 (5)หนงัสือแสดงสิทธิในที่ดินทีเ่ป็นแปลงสาธารณูปโภค 
หลักฐานตามข้อ 6 ของระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางฯพ.ศ.2559
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางจะตรวจสอบสาธารณูปโภคจะตรวจสอบสภาพหรื
อาจแต่งตั้งคณะอนกุรรมการ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่ายังคงอยู่ในสภาพดังเช่นที่
จัดท าข้ึน ให้คณะกรรมการบันทึกผลการตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ให้หลักฐาน
การตรวจสอบให้มอีายุหนึง่ปี นับแต่วันออกหลกัฐาน  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างโครงการ
ต้องแจ้งคณะกรรมการนออกตรวจสอบสภาพ  เมื่อตรวจแลว้มีผล 1 ปี จงึจะ
ด าเนินการเรื่องรบัโอนต่อไป 

ประธาน ท่านสมาชิกมอีะไรจะสอบถามหรอืไม่  ถ้าไม่มีจะขอมติทีป่ระชุม 
 มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 20 เสียง 
 4.2  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 
นำยก อบต.     ค ำเสนอขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

............................... 
 

เรียน  ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุง่คล้า 
 

 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าเป็นพื้นที่ลุ่มได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมท าให้ถนนช ารุด 
และถนนในหมู่บ้านจะต้องได้รับการปรับปรุงเนื่องจากในฤดูฝนการเดินทางสัญจรไปมาไม่สะดวก ถนนลื่นอาจ
ท าให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ประกอบกับล าเหมืองส่งน้ าเข้าสู่พื้นที่การเกษตรตื้นเขิน การส่งน้ า
เข้าสู่พื้นที่การเกษตรไม่ทั่วถึงเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง 
 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในการเดินทางสัญจรที่ได้รับความสะดวกยิ่งข้ึน
และล าเหมืองที่ตื้นเขินได้รับการปรับปรุงขุดลอกท าให้ส่งน้ าเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้สะดวกและทั่วถึงซึ่งเป็น
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับราษฎรและเป็นโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของอบต.ประชาชน
ได้รับประโยชน์โดยตรงหากไม่ด าเนินการจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ 
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ประกอบกบัองค์การบรหิารส่วนต าบลบุ่งคล้ามีเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 31มีนาคม 2562 

ที่สามารถน าไปใช้ได้เป็นเงินทั้งสิ้น 6,443,191.21 บาท และสามารถจ่ายเงินสะสมได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรบัเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่) พ.ศ.2561 ข้อ 89จงึเสนอขอจ่าย
ขาดเงินสะสมในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,897,000.00 บาท(สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน )
เพื่อใหส้ภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุง่คล้าพจิารณาอนุมัติ  
  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาอนุมัต ิ
 
 
 

(นายแก่ง  หาญบุง่คล้า) 
นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลบุง่คล้า 

       
บันทึกหลักกำรและเหตุผล 

ประกอบกำรจ่ำยขำดเงินสะสม 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

................................... 
 

หลักกำร 
  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542  หมวด 2  มาตรา  16  ให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง (2)การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทาง
บก,ทางน้ าและทางระบายน้ าการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จึงได้
ปรับปรุงถนนและปรับปรุงขุดลอกล าเหมืองเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎร  
 

งบประมำณรำยจำ่ยท้ังสิ้น  ยอดรวม  3,897,000.00บำท 

ก. ด้ำนเศรษฐกิจ 
 -  แผนงำนด้ำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   ยอดรวม   3,897,000.00บำท 
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เหตุผล 

  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  เป็นพื้นที่ลุ่มได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมท าให้
ถนนช ารุดและถนนในหมู่บ้านจะต้องได้รับการปรับปรุงเนื่องจากในฤดูฝนการเดินทางสัญจรไปมาไม่สะดวก 
ถนนลื่นอาจท าให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ประกอบกับล าเหมืองส่งน้ าเข้าสู่พื้นที่การเกษตรตื้นเขิน 
การส่งน้ าเข้าสู่พื้นที่การเกษตรไม่ทั่วถึงเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง 
  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎร ในการเดินทางสัญจรที่ได้รับความ
สะดวกยิ่งข้ึนและล าเหมืองที่ตื้นเขินได้รับการปรับปรุงขุดลอกท าให้ส่งน้ าเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้สะดวกและ
ทั่วถึงซึ่งเป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับราษฎรและเป็นโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ อบต.
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงจึงปรับปรุงถนนให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรไปมาที่สะดวกเป็นถนนไร้ฝุ่นและ
ปัญหาล าเหมืองส่งน้ าเข้าสู่พื้นที่การเกษตรตื้นเขินท าให้การล าเลียงส่งน้ าเข้าสู่พื้นที่การเกษตรไม่ทั่วถึง หากไม่
ด าเนินการจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ 

ประกอบกบัองค์การบรหิารส่วนต าบลบุ่งคล้ามีเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 31มีนาคม 2562 
ที่สามารถน าไปใช้ได้เป็นเงินทั้งสิ้น  6,443,191.21 บาท และสามารถจ่ายเงินสะสมได้ตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรบัเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่) พ.ศ.2561 ข้อ 89จงึเสนอขอจ่าย
ขาดเงินสะสมในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,897,000.00 บาท (สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน )  
เพื่อใหส้ภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุง่คล้าพจิารณาอนุมัติ  

      
รำยละเอียดโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ  อ ำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
รำยจำ่ยจ ำแนกตำมหน่วยงำนหน่วยงำนกองช่ำง 

....................... 
 

ตั้งงบประมำณรำยจำ่ยท้ังสิ้น  3,897,000.00บำท แยกเป็น 
1. รำยจำ่ยเพ่ือกำรลงทุน 
 1.1 หมวดค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำงยอดรวม  3,897,000.00บำท  ดังน้ี 
บ้ำนบุ่งคล้ำหมู่ท่ี 3 

1 โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สำยบ้ำนนำยสวำทดิ์  คล่องแคล่ว ถึงบ้ำนสำยเสรมิ   
คล้ำชัยภูมิหมู่ท่ี  3 โดยมรีายละเอียด ดังนี้  
 - สภาพเดิมเป็นถนน คสล. 4.00 เมตร  ยาว  57  เมตร 

- เทคอนกรีต กว้าง4.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนา 0.15  เมตร  หรือมพีื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า   

228.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท1-01) 
 -  เสรมิดินยกระดับทาง ขนาดกว้าง   4.00  เมตร  ยาว 50.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.35  เมตร หรือ
มีปรมิาณดินถมไม่น้อยกว่า 70.00 ลบ.ซม. 
 – ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

รวมเป็นเงิน  124,000  บาท 
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ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดสะสม  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

2  โครงกำรปรับปรุงถนนดินลูกรัง สำยโนนป่ำจิก  ถึงหนองทองหลำง หมู่ท่ี 3  โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้  

- สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรงั กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,380 เมตร 
- ปรับปรุงเสริมดิน  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร ยาว  700.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.40  เมตร  หรือ

มีปรมิาตรดินถมไม่น้อยกว่า  840.00  ลบ.ม. 
- ปรับปรุงเสริมดินลูกรงั  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร   ยาว  1,380.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  

เมตร  หรือมปีริมาตรดินลกูรงัไม่น้อยกว่า  414.00  ลบ.ม. 
- ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

รวมเป็นเงิน  152,000  บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินจ่ำยขำดสะสม  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 

3  โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำงอรทัย ขิมกระโทก ถึงถนนลำดยำงบ่อ
ใต้ หมู่ท่ี 3  โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

- สภาพเดิมเป็นถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ยาว  117 เมตร 
- เทคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 117.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีเ่ทคอนกรีตไม่

น้อยกว่า 468.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท1-01) 
- ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

รวมเป็นเงิน  251,000  บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินจ่ำยขำดสะสม  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

4.โครงกำรปรับปรุงล ำเหมือง สำยจำกหนองโดกถึง นำนำงส ำรำญ โคบำล หมู่ท่ี 3  โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้

- สภาพเดิมล าเหมือง กว้าง 1.50 เมตร  ยาว 740 เมตร 
- ปรับปรุงขุดลอก ขนาดกว้าง 1.50  เมตร  ยาว  740.00  เมตร  ขุดลึกเฉลี่ย  1.00  เมตรหรือมี

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 370.00  ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.บุ่งคล้า) 
- งานวางท่อระบายน้ าØ 0.80  x 1.00 มอก. ช้ัน 3 = 26 ท่อน  พร้อมยาแนวประสานทอ่ให้

เรียบร้อย 
- งานวางท่อระบายน้ าØ 0.60  x 1.00 มอก. ช้ัน 3 = 25 ท่อน  พร้อมยาแนวประสานทอ่ให้

เรียบร้อย 
รวมเป็นเงิน  73,000  บำท 

 ตั้งจ่ำยจำกเงินจ่ำยขำดสะสม  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
บ้ำนกุดโง้ง  หมู่ท่ี 4 

1. โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สำยรอบสระอีสำนเขียว  หมู่ท่ี 4โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  

- สภาพเดิมเป็นถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร 
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- เทคอนกรีตกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 187.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นทีเ่ท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  748.00  ตร.ม.  พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง (ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง ท1-01) 
- ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

รวมเป็นเงิน  402,000.00  บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินจ่ำยขำดสะสม  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 
 

2.โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำกบ้ำนนำยวีระ  ยอดพระค ำ ถึงโรงสีนำยมิตร  จ ำ
ชำติ หมู่ท่ี  4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

- สภาพเดิมเป็นถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร 
- เทคอนกรีต กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  56.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า  224.00  ตร.ม.  พร้อมลงดินลกูรงัไหลท่าง (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท1-01)  
พร้อมวางท่อ คสล. มอก.ช้ัน 3 Ø 0.30  x 1.00 เมตร จ านวน 5 ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อให้
เรียบร้อย 

- ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
รวมเป็นเงิน  121,000.00  บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินจ่ำยขำดสะสม  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 
 

3โครงกำรปรับปรุงถนนดินลูกรัง สำยคลองไผ่ ถึงล ำห้วยกอก  หมู่ท่ี  4  โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
- สภาพเดิมเป็นถนนลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร 
- ปรับปรุงลงหินลกูรัง กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  1,100.00  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือมี

ปริมาตรดินลกูรงัไม่น้อยกว่า 330.00 ลบ.ม. 
รวมเป็นเงิน  77,000  บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินจ่ำยขำดสะสม  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 
 

บ้ำนโนนแดง  หมู่ท่ี 7 
1.โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยจำกนำนำงทันกล้ำแท้ ถึง โรงสีชมุชน   

หมู่ท่ี 7 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
- สภาพเดิมเป็นถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 131.00 เมตร 
- เทคอนกรีต กว้าง 4.00  เมตร ยาว131.00 เมตร  หนา0.15  เมตร  หรือมีพื้นทีเ่ทคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า  524.00  ตร.ม.พร้อมลงดินลูกรังไหลท่าง (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท1-01) 
- ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

รวมเป็นเงิน  281,000.00  บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินจ่ำยขำดสะสม  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 

2.โครงกำรปรับปรุงถนนดินลูกรัง สำยจำกนำนำยสวัสดิ์ พงษ์ขวำน้อย ถึงล ำห้วยชีลอง  หมู่ท่ี 7 
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

- สภาพเดิมเป็นถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,880 เมตร  
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- เสริมดินลูกรัง  ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว 1,880.00 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตรหรือ
มีปรมิาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 752.00 ลบ.ม. 
- ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

รวมเป็นเงิน   183,000.00   บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินจ่ำยขำดสะสม  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 

3.โครงกำรปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง สำยจำกบ้ำนนำยสุวิทย์  วิสัยดี ถึงโรงสีชุมชน  
หมู่ท่ี 7   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- สภาพเดิมเป็นถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 530 เมตร 
- งานปรับพื้นทางเดมิ (ขนาดเบา)  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  530.00  เมตร  พร้อมเสริมดิน  

ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 530.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.50  เมตร  เสริมดินลูกรัง  ขนาดกว้าง  4.00  
เมตร  ยาว  530.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร หรือมีปรมิาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 212.00 ลบ.ม. 

- วางท่อระบายน้ า Ø 0.30  x 1.00   เมตร  ช้ัน 3 จ านวน  30 ท่อน  จ านวน 5 จุด จุดละ 6 
ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย 

- ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
รวมเป็นเงิน  136,000.00  บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินจ่ำยขำดสะสม  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

บ้ำนโนนหัวนำ  หมู่ท่ี 8 
1.โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำยจรัล ถึงบ้ำนนำงอ้ม  

หมู่ท่ี 8 โดยมีรายละเอียด  ดังนี ้
- สภาพเดิมเป็นถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร 
- เทคอนกรีต กว้าง4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อย

กว่า 400.00ตร.ม.พร้อมลงดินลูกรังไหลท่าง (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท1-01) 
- ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

รวมเป็นเงิน  215,000.00  บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินจ่ำยขำดสะสม  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 

2. โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน สำยบ้ำนนำยอำณัติ  สิมำชัย ถึง
ศำลำเอนกประสงค์  หมู่ท่ี 8โดยมีรายละเอียด  ดังนี ้

- สภาพเดิมเป็นถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ยาว  30 เมตร 
- เทคอนกรีต กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  30.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นทีเ่ทคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า  120.00  ตร.ม.  พร้อมลงดินลกูรงัไหลท่าง (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท1-01) 
รวมเป็นเงิน  64,000.00  บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินจ่ำยขำดสะสม  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

3.โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำยค ำแพง  สิมำชัย ถึงถนนลำดยำง  
(สำยบุ่งคล้ำ-ดอนกู่) หมู่ท่ี 8 โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

- สภาพเดิมเป็นถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 87 เมตร 
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- เทคอนกรีต กว้าง  4.00เมตร ยาว 87.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อย

กว่า 348.00 ตร.ม. พร้อมลงดินลกุรงัไหลท่าง (ตามแบบมาตรฐานกรมกากรปกครอง ท1-01) 
- ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

รวมเป็นเงิน  186,000.00 บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินจ่ำยขำดสะสม  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 

4.โครงกำรปรับปรุงล ำเหมือง สำยจำกบ่อใต้ ถึง หนองโง้ง หมู่ท่ี  8 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
- สภาพเดิมล าเหมืองยาว 950 เมตร แยกเป็น 
- สภาพเดิมช่วงที่ 1 ล าเหมือง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 580 เมตร 

   - ปรบัปรุงขุดลอก ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  580.00  เมตร  ขุดลึกเฉลี่ย  2.00  เมตร
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,160.00 ลบ.ม.(ตามแบบ อบต.บุ่งคล้า) 
  - สภาพเดิมช่วงที่ 2 ล าเหมืองกว้าง 1.50 เมตร ยาว 370 เมตร 
  - ปรับปรงุขุดลอก ขนาดกว้าง  1.50  เมตร  ยาว  370.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.00  เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 290.00 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.บุ่งคล้า) 
 - วางท่อระบายน้ า คสล.มอก. ช้ัน 3 ขนาด Ø 0.80  x 1.00 เมตร จ านวน 54 ท่อน พร้อมยาแนว
ประสานท่อให้เรียบร้อย 
 - ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

รวมเป็นเงิน 135,000 บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินจ่ำยขำดสะสม  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 

บ้ำนบุ่งคล้ำ  หมู่ท่ี 11 
1.โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำยวัลลภ  วิลัยปำน ถึง หนองสัมพันธ์ 

หมู่ท่ี 11 โดยมีรายละเอียด  ดังนี ้
- สภาพเดิมเป็นถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร 
- เทคอนกรีต กว้าง5.00 เมตร  ยาว219.00  เมตร หนา 0.15เมตรหรือมพีื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย

กว่า 1,095.00ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท1-01) 
- ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

รวมเป็นเงิน  600,000.00 บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินจ่ำยขำดสะสม  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 

บ้ำนบุ่งคล้ำ  หมู่ท่ี 12 
1. โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยจำกบ้ำนนำยส ำเรยีง โคตะครุ ถึงบ้ำนนำย

สมบูรณ์ สิมำชัย  หมู่ท่ี 12โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
- สภาพเดิมเป็นถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 204 เมตร 
- เทคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 115.00เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีเ่ทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 575.00 ตร.ม.พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท1-
01) 
- ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

รวมเป็นเงิน  315,000.00 บำท 
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ตั้งจ่ำยจำกเงินจ่ำยขำดสะสม  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 

2.โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรเสริมแอสฟัลท์ติก สำยบ้ำนนำยสมศรี จ ำเริญบุญ ถึงบ้ำนนำงน้อย 
เข่งพิมล  หมู่ท่ี 12  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

- สภาพเดิมเป็นถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร 
- ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว Asphaltic Concrete กว้าง 4.00 เมตรยาว 100 .00 เมตร หนา 

0.04เมตร หรือมีพื้นที่ปูยางไม่น้อยกว่า 400.00ตร.ม. (ตามแบบ อบต.บุ่งคล้า) 
รวมเป็นเงิน  96,000.00 บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินจ่ำยขำดสะสม  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

3.โครงกำรขุดลอกล ำเหมืองจำกนำนำงสัมผัส  สิมำชัย  ถงึนำนำยยมหมู่ท่ี 12 
โดยมีรายละเอียด  ดังนี ้

- สภาพเดิมล าเหมืองกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,090 เมตร 
- ปรับปรุงขุดลอก  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,090.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย  2.00  เมตรหรือมี

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,087.50 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.บุ่งคล้า) 
- วางท่อระบายน้ าคสล.Ø 0.60 × 1.00 เมตร  ช้ัน 3 จ านวน 42 ท่อน พร้อมยาประสานแนวท่อ

ให้เรียบรอ้ย 
- ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

รวมเป็นเงิน  189,000.00 บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินจ่ำยขำดสะสม  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 

บ้ำนสัมพันธ์  หมู่ท่ี 9 
 1.โครงกำรขุดลอกล ำเหมืองจำกหนองสีทอน ถึงนำนำยวรวิทย์ หมู่ท่ี 9 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 - สภาพเดิมล าเหมือง ยาว 1,900 เมตร แยกเป็น 
 - สภาพเดิม ช่วงที่ 1 ล าเหมืองกว้าง 5.50 เมตร ยาว 460 เมตร 

- ปรับปรงุขุดลอก ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 460 เมตร ขุดลึก 1.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า 2,070.00 ลบ.ม.  (ตามแบบ อบต.บุง่คล้า) 

- สภาพเดิม ช่วงที่ 2 ล าเหมือง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,440 เมตร 
- ปรับปรงุขุดลอก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,440 เมตร ขุดลึก 1.00 เมตร หรอืมปีริมาณดิน

ขุดไม่น้อยกว่า 4,320.00 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.บุ่งคล้า) 
- งานวางท่อระบายน้ าคสล. มอก. ช้ัน 3 ขนาด Ø 0.60  x 1.00 เมตร จ านวน 72 ท่อน พร้อมยา

แนวประสานท่อ  จ านวน 9 จุด  จุดละ 8 ท่อน 
- ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

รวมเป็นเงิน  297,000  บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินจ่ำยขำดสะสม  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ปลัด อบต.   การจ่ายขาดเงินสะสมเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงนิขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 
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(1) ให้กระท าได้เฉพาะกจิการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ อปท.ซึง่เกี่ยวกบัการ
บริการชุมชนและสังคม/กิจการทีเ่ป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ อปท./กจิการที่
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา อปท. 
ตามที่กฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบ กองทุนส่งเสริมกจิกรของ อปท.ตามระเบียบแล้ว 
(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็น คชจ.ด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน และกัน

ไว้อีกร้อยละ 10 ขององบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพือ่เป็น คชจ.ในการ
บรหิารงาน และกรณีเกิดสาธารณภัย 

(4) เมื่อได้รบัอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว ต้องก่อหนี้ผูกพันใหเ้สรจ็สิ้นภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้
การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
ทั้งนี้ให้ อปท.ใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังของ อปท.และ
เสถียรภาพในระยะยาว และโครงการทุกโครงการปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 

     ข้อมูลเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 
1.เงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจบุันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน และหกัเงินสะสมที่
ต้องสง่ฝาก กส.ท.หรือ ก.ส.อ.แล้ว   13,259,101.34  บาท 
2.ส ารองจ่ายเงินสะสมทีอ่นุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรืออยู่ระหว่างด าเนินการ 
และยังไม่ได้เบิกจ่าย    0.00  บาท 
3.คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจบุัน  13,259,101.34  บาท 
4.ส ารองงบบุคคลกร(ประมาณ 3 เดือน)  2,700,000  บาท 
(งบบุคลากร ค่าตอบแทน เงินเดือน เดือนละ 900,000 บาท) 

   5.ส ารองจ่ายประจ าทีจ่ะต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้า (ประมาณ 2 เดือน 
   (หมายถึงเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ/พิการ/เอดส์)  3,400,000  บาท 
   6.เงินสะสมคงเหลือ(3)-(4)-(5)=(6)  7,159,101.34  บาท 
   7.ส ารองไว้กรณีฉุกเฉิน 10 % (6)      715,910.13  บาท 
   8.คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้(6)-(7)=8  6,443,191.21  บาท  
ประธาน   ส าหรับโครงการทีเ่ราขอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ จ านวน  19 โครงการ  เป็นเงิน 

ทั้งสิ้น  3,897,000  บาท  จากเงินสะสมทีเ่ราสามารถน าไปใช้ได้  
6,443,191.21  บาท  ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร  หรือจะสอบถามหรือมี
ข้อสอบถาม  ขอเชิญสอบถามได ้
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นายสมพงษ์ พงษ์ขวาน้อย(ส.อบต.ม.9)  ขอขอบคุณทุกท่านที่น าโครงการขุดลอกหนองสีทอน เข้าพจิารณา 

จ่ายขาดเงินสะสมในวันน้ี  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน 
ประธาน ท่านสมาชิกท่านอื่นมีข้อสอบถามหรอืไม่  ถ้าไม่มีจะขอมติทีป่ระชุมในการให้ความ

เห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสม  19 โครงการ  งบประมาณ 3,897,000 บาทดังนี ้
1.โครงการโครงการปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนายสวาทดิ์  
คล่องแคล่ว ถึงบ้านสายเสรมิ  คล้าชัยภูมิหมู่ที่  3  งบประมาณ 124,000 บาท 
2.โครงการปรับปรงุถนนดินลูกรังสายโนนป่าจิก  ถึงหนองทองหลาง หมู่ที่ 3 
งบประมาณ 152,000 บาท 
3.โครงการปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอรทัย  ขิมกระโทก ถึง
ถนนลาดยางบ่อใต้ หมู่ที่ 3 งบประมาณ 251,000 บาท 
4.โครงการปรับปรงุล าเหมือง สายากหนองโดกถึงนานางส าราญ โคบาล หมู่ที่ 3 
งบประมาณ 73,000 บาท 
5.โครงการปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบสระอสีานเขียว หมู่ที่ 4 
งบประมาณ 402,000 บาท 
6.โครงการปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายวีระ ยอดพระค า ถึงโรงสี
นายมิตร จ าชาติ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 121,000  บาท 
7. โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายคลองไผ่ ถึงล าห้วยกอก หมู่ที่ 4 งบประมาณ 
77,000 บาท 
8.โครงการปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากนานางทัน กล้าแท้ ถึงดรงสี
ชุมชน หมู่ที่ 7 งบประมาณ 281,000 บาท 
9.โครงการปรับปรงุถนนดินลูกรัง สายจากนานายสวัสดิ์  พงษ์ขวาน้อย ถึงล าห้วยชี
ลอง หมู่ที่ 7 งบประมาณ 183,000 บาท 
10.โครงการปรบัปรุงถนนดินพรอ้มลงลูกรงั สายจากบ้านนายสุวิทย์  วิสัยดี ถึงโรงสี
ชุมชน หมู่ที่ 7 งบประมาณ 136,000 บาท 
11.โครงการปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจรลั  ถึงบ้านนางอ้ม 
หมู่ที่ 8 งบประมาณ 136,000 บาท 
12.โครงการปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายอาณัติ  
สิมาชัย  ถึงศาลาเอนกประสงค์  หมูท่ี่ 8 งบประมาณ 64,000 บาท 
13.โครงการปรบัปรุงถนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายค าแพง  สิมาชัย ถึง
ถนนลาดยาง(สายบุ่งคล้า-ดอนกู่) หมู่ที่ 8 งบประมาณ 186,000 บาท 
14.โครงการปรบัปรุงล าเหมือง สายจากบ่อใต้ถึงหนองโง้ง หมู่ที่8 งบประมาณ 
135,000 บาท 
15.โครงการปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวัลลภ วิลัยปานถึง
หนองสัมพันธ์ หมูท่ี่ 11 งบประมาณ 600,000 บาท 
16.โครงการปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายส าเรียง  โคตะครุ 
ถึงบ้านนายสมบรูณ์ สิมาชัย หมู่ที่ 12 งบประมาณ 315,000 บาท 
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17.โครงการปรบัปรุงผิวจราจรเสริมแอสฟลัท์ติก สายบ้านนายสมศรี จ าเรญิบญุ ถึง
บ้านนางน้อย เข่งพมิล หมู่ที่ 12 งบประมาณ 96,000 บาท 
18.โครงการขุดลอกล าเหมืองจากนานางสัมผสั  สิมาชัย ถึงนานายยม  หมู่ที่ 12 
งบประมาณ 189,000 บาท 
19.โครงการขุดลอกล าเหมืองหนองสีทอน ถึงนานายวรวิทย ์ หมู่ที่ 9 งบประมาณ 
297,000  บาท 
รวมทั้งสิ้น 19 โครงการ เป็นเงินที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิน้ 3,897,000 บาท 

ประธาน ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมทัง้สิ้น 19 โครงการ เป็นเงินที่ขอ
จ่ายขาดเงินสะสม 3,897,000 บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  20 เสียง งดออกเสียง- ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 
นายสังคม ทองชัยภูมิ(ส.อบต.ม.7) เรื่องการดบัเพลิงในช่วงนี้ อยากก าชับเรือ่งการอยู่เวรยาม เพื่อจะได้

ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
นายก อบต. อบต.ได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และ อปพร.อยู่เวรยามในช่วงวันหยุดและวันหยุด

นักขัตฤกษ์  ส าหรับวันราชการกจ็ะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ช่วยกัน ก็ขอขอบคุณท่าน
สมาชิกที่ช่วยกันในการออกปฏิบัติหน้าที ่

นายสมพงษ์ พงษ์ขวาน้อย(ส.อบต.ม.9) การจัดเจ้าหน้าทีอ่ยูเ่วรช่วงฤดูแล้งช่วงนี้ซึง่เกิดเหตบุ่อยมาก  จะมี
เจ้าหน้าที่ประจ า 24 ชม. อปพร.จะมี 2 ผลัด ๆละ 12 ชม./วัน กรณีแจ้งเหตุถ้า
ติดต่อท่านนายกไม่ได้ ให้ติดต่อผมได้ตลอดเวลา อย่างเช่นเมือ่วันที่ 31 มี.ค.62 
เป็นการออกปฏิบัติหน้าที่ที่ยากที่สุด ไฟไหม้และลมก็แรงมาก 

   ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ทีส่ามารถติดต่อได้ดังนี้ 
   1. นายทินกรณ์ พนักงานขับรถบรรทุกน้ า  0957408624 
   2. นายสุชาติ  พนักงานขับรถ 0807333741 
   3. นายสมพงษ์ ส.อบต.ม.9       0810694434 
ประธาน                     กล่าวปิดประชุมเวลา 12.10 น.                               

                         
       ลงช่ือ  ชนาภา  สุภักดี         ผู้จดบันทึกรายงานประชุม 

( นางชนาภา  สุภักดี ) 
เลขานุการสภา อบต. 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
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