
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำปี ๒๕๖๓
วันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

ผู้มาประชุม
๑ นายแสวง เปียมบริบูรณ์ ประธานสภา อบต.
๒ นายวิชิต อกอุ่น เลขานุการสภา อบต.
๓ นายสำราญ สุรเดช สมาซิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑
๕ นายเสน่ห์ ใจดี สมาซิกสภา อบต. หมูท่ี ๑
๕ นายฉัตรชัย เจริญสันต์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๒
๖ นายฉลอง มุ่งพังกลาง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๓
๗ นายวรินทร์ มิตรวงษา สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๕
๘ นางชลดา เฉลิมทอง สมาซิกสภา อบต. หมูท่ี ๕
๙ นายประเสริฐ แช่มทะเทียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๕

๑๐ นายสามารถ กังวานโอฬารกุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๖
๑๑ นายเฉลิม สิทธิโชติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๗
๑๒ นางพาฝืน สิริภิญโญกานต์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๘
๑๓ นางสาววนาลี ทองคำมี สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๙
๑๕ นายชูชาติ มงคลพร สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๐
๑๕ นายวิสิทธี้ หวังซอกลาง สมาซิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๑
๑๖ นายวสันต์ จาบจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๑

ผู้ไม่ได้มาประชุม
๑ นายดวง ศรีสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๙ (ลาประขุม)
๒ นายราดิน เลิศนิรันดร สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๒ (ลาประขุม)
๓ นายสด พังขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๗ (ลาประขุม)

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสุทิน บางประสิทธี้ นายก อบต.
๒. นายสมศักดึ๋ ตํ่ากระโทก รองนายก อบต.
๓. นางสาวสุ''นนท์ ก้อนมณี รองนายก อบต.
(ร!.. นายชัยฤทธิ้ กรรณิกากลาง เลขานุการนายก อบต.
๕. นายสราวุฑร สายบุตร หัวหน้าสำนักปลัด
๖. นายภูวมัย ฆ้องดี นักพัฒนาขุมชน



-๒-

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๒
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๓.๑

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

นายชัยฤทธ 
กรรณิกากลาง 

เลขานุการนายก อบต.

เร่ือง ท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม
(ไม่มี)
ให้เพิ่มและเลื่อนระเบียบวาระการประชุมดังนี้
๑. ระเบียบวาระที่ ๓.๒ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ท้องถ่ิน ประจำปี ๒๕๖๓ ให้เลื่อนไปอยู่ในวาระที่ ๓.๓ 
๒. บรรจุวาระการพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๕ในระเบียบวาระที่ ๓.๒
เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ประชุมเม่ือวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท ์

เร่ืองท่ีเสนอใหม่
เรื่อง การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(คร้ังท่ี ๒)
ขอเชิญ เสนอต่อสภาฯ

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากนายกฯ ให้แถลงญัตติการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (คร้ังท่ี ๒)

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง
หลักการและเหตุผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก 
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินแผ่นดินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้

๑. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมขนและสังคม หรือกิจการที่เป ็นการ 
เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความ 
เดือดร้อนของประซาซน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

๒. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

๓. ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม 
เดือน และกันไว้อ ีกร ้อยละส ิบของงบประมาณรายจ่ายประจำป ีน ั้น เพ ื่อเป ็น 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
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นายชัยฤทธี้ 
กรรณิกากลาง 

เลขานุการนายก อบต

๔. เม ื่อได้รับการอนุม ัต ิให ้ใช้จ่ายเงินละสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป 
หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเปีนอันพับ 
ไป

ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ 
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสถียรภาพในระยะยาว

ยอดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ปรากฏตามงบ 
แสดงสถานะการเงินและงบอื่นๆ ดังต่อไปน้ี 
๑. ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี ๓๐ ถันยายน ๒๔๖๓ 
จำนวน ๒๑,๗๑๗,๗๒๑.๖๗ บาท

พา รายการจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ท่ียังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน 
จำนวน ๗,๐๖๔,๓๖๐ บาท
ยอดเงินสะสมคงเหลือที่นำไปใช้จ่ายได้ จำนวน ๑๔,๖๔๓,๓๖๑.๖๗ บาท
๒. ยอดเงินสะสม ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๔๖๓ จำนวน ๓๗,๑๖๙,๙๓๙.๑๗ บาท 

ห้ก ลูกหนี้ตามภาระทางบัญขี จำนวน ๑,๑๓๓,๒๑๖.๒๒ บาท
รายการจ่ายขาดเงินสะสม ท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
จำนวน ๔,๑๔๙,๒๒๐.๐๐ บาท
กันเงินสำรองงบบุคลากร ๓ เดือน จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ถันเงินไว้ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น 
จำนวน ๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ถันเงินจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑ จำนวน ๘,๖๐๑,๔๗๐.๐๐ บาท
ยอดเงินสะสมคงเหลือที่นำไปใช้จ่ายได้จำนวน ๗,๔๗๔,๙๓๒.๙๔ บาท
ข้าพเจ ้าจ ึงขอเสนอญัตต ิจ ่ายขาดเงินสะสมประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๔๖๓ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๖๔๘,๒๐๐ บาท ดังต่อไปนี้

๑ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (กลุ่มบ้านนายเทพ) หมู่ท่ี ๑ บ้านหนอง 
นํ้าแดง งบประมาณ ๓๖๔,๔๖๐ บาท

ก่อสร้างหอถังแซมเปญ ความจุนั้า ๑๔ ลบ.ม. พร้อมระบบจ่ายนํ้า 
ระยะทาง ๔๔๐ เมตร สูง ๑๔ เมตร ตู้ควบคุมแรงดัน พร้อมเดินระบบเชื่อมต่อ 
ระบบนั้าใช้งาน พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์ และ ป้ายโครงการ รายละเอียดตาม 
แบบรูปรายการที่ อบต.หนองนั้าแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี ๑ บ้านหนองนํ้าแดง

๒ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (กลุ่มคลอง ๓) หมู่ท่ี ๗ บ้านไทยเดิม 
งบประมาณ ๒๘๒,๗๔๐ บาท

ก่อสร้างหอถังแซมเปญ ความจุนํ้า ๑๔ ลบ.ม. พร้อมระบบจ่ายนํ้า 
ระยะทาง ๖๓ เมตร สูง ๑๔ เมตร ตู้ควบคุมแรงดัน พร้อมเดินระบบเชื่อมต่อ 
ระบบนํ้าใช้งาน พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์ และ ป้ายโครงการ รายละเอียดตาม 
แบบรูปรายการที่ อบต.หนองนั้าแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี ๗ บ้านไทยเดิม



นายเฉลิม สิทธิโชติ 
ส.อบต.

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓.๓

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

นายชัยฤทธิ้ 
กรรณิกากลาง 

เลขานุการนายก อบต.

นายภูวมัย ฆ้องดี 
นักพัฒนาชุมชน

ขอเพิ่มโครงการคอนกรีต ถนนซอยบ้านนายสาน หมู่ท่ี ๗ ขนาด ๔ X ๑๒๐ เมตร

การพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖® -๒๕๖๕ 
(ฉบับท่ี ๓
เห็นขอบ จำนวน ๑๑ เสียง 
ไม่เห็บขอบ จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง จำนวน - เสียง
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓

ขอเชิญนายกฯ เสนอต่อสภาฯ

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากนายกฯ ให้รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑) 
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ กำหนดให ้คณะกรรมการต ิดตามและประเม ินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการในการ 
ต ิดตามและป ระเม ิน ผลแผน พ ัฒ น าท ้องถ ิ่น  ด ำเน ิน ก ารต ิด ตาม และ 
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ 
ต ิดตามและประเม ินผลแผนพัฒนาท้องถ ิ่นต ่อผู้บร ิหารท ้องถิ่น เพื่อให้ 
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมท ั้งประกาศผลการต ิดตามและประเม ินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให ้ 
ประชาซนในท้องถิ่นทราบในที่เปีดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล 
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย 
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ 
รายงาบผลและเสนอความเห ็นซ ึ่งได ้จากการต ิดตามและประเม ินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม 
ระ เบ ียบ ด ังก ล ่าว ข ้างต ้น จ ึงรายงาน ผ ล ก ารต ิด ต าม แ ล ะ ป ระ เม ิน ผ ล  
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ มีท้ังส้ิน ๓๐๘ โครงการ 
โครงการที่ตำเนินการ ๔๖ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๙ โครงการและ 
ไม่ได้ดำเนินการ ๒๔๓ โครงการ โดยแยกเป็นรายยุทธศาสตร์ดังนี้



นายภูวมัย ฆ้องดี 
นักพัฒนาขุมซน

- t o 

es). การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การกีฬา 
และนันทนาการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๓ โครงการ และไม่ได้ดำเนินการทั้ง ๒๐ 
โครงการ

๒. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ 
โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ - และไม่ได้ดำเนินการ ๗โครงการ

๓. การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม 
ดำเน ินการแล ้วเสร ็จ ๔ โครงการ อย ู่ระห ว ่างดำเน ิน การ ไม่มี และไม่ได้ 
ดำเนินการ ๔ โครงการ

๔. การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุน การพานิขกรรมและเกษตรกรรม 
ดำเน ินการแล ้วเสร ็จ ๓ โครงการ อย ู่ระห ว ่างดำเน ิน การ ไม่มี และไม่ได้ 
ดำเนินการ ๙ โครงการ

๔. การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของขุมซน ความมั่นคงปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ดำเน ินการแล ้วเสร ็จ ๑ โครงการ อย ู่ระหว ่างดำเน ินการ ไม่มี และไม่ได้ 
ดำเนินการ ๑๐ โครงการ

๖ . การบริหารราชการให ม้ ีประสิทธิภาพ ดำเน ินการแล้วเสร็จ ๙
โครงการ ไม่ได้อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี และดำเนินการ ๔ โครงการ

๗. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ๔ โครงการ 
อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๙ โครงการ และไม่ได้ดำเนินการ ๑๓๐ โครงการ

การเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนจำนวน 
หกสิบล้าน สามแสบสามหมื่นเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑. การส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวฃนได้มี 

โอกาสแสดงออกด้านกีฬาควรดำเนินการจัดทุกปี และควรขยายไปสู่ประขาขน 
ด้วย

๒. การวางแผน การจ ัดท ำแผน เป ีน เพ ียงการคาดการณ ์ตามความ 
ต้องการของประซาซน การแกไขปัญหาให้กับประซาขนควรดำเนินการตามความ 
ต้องการ และความสำคัญของปัญหา

๓. ควรดำเน ินการจ ัดให ้ม ีโครงการต ิดต ั้งกล ้องวงจรป ีดตามแยกท ี่ 
คาดการณ์ว่าจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยให้ครอบคลุมทั้งตำบล

๔. ควรหาพื้นที่ในการดำเนินการทดลองการทำธนาคารนํ้าเพื่อแก้ปัญหา 
นํ้าหลาก และแก้ปัญหานํ้าท่วมขัง

๔. ควรดำเนินการจัดทำแผนการแก้ปัญหาการระบายนํ้าทิ้งทั้งตำบลอย่าง 
เป็นระบบ

๖ . การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรดำเนินการอย่าง 
น้อยปีละ ๒ คร้ัง โดยครั้งแรกดำเนินการในเดือนมิถุนายน และครั้งที่สองในเดือน 
ธันวาคม ของทุกปี



นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาๆ

ฝ่ายบริหาร ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สภาฯ 
ได้รับทราบแล้วตามระเบียบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
นายเฉลิม สิทธิโชติ เส้นทางสายวชิรา หมู่ท่ี ๑ -  หมู่ท่ี ๗ จ่ายขาดเงินสะสมไปเปีนปีแล้ว ทำไมยังไม่ได้

ส.อบต. ดำเนินการ

บายวิชิต อกอุ่น 
ปลัด อบต.

อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่พัสดุ

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะเสนออย่างอื่นอีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มีฃอปีดการประชุม

ปีดประชุม เวลา ๑๑.0๑  น. 1

(ลงข่ือ) ร '
(นายริซต อกอุ่น)

ปลัดองค์ก ySSม่รหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง 
เลขานุการสภา/ผู้บันทึก



แบบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

[/น ี้ส ม ัยส าม ัณ  ■ สมัยท่ี........ ร^. ......  ประจำปี พ.ศ. 'ไซ พ] .... ครั้งท่ี.

ประขมเมื่อวันที่})?นี้^...เดือน.. ‘f w า ^ ว J พ ศ

[ ] สมัยวิสามัฌ สมัยที่................ ............... ประจำปี พ.ศ.................... .... ครั้งท่ี.

ประขมเมื่อวันที.่............เดือน.... ...............................พ.ศ.

คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ชุดตรวจรายงานการประชุมสภา 
ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาในครั้งนี้แล้วในวันที่.........................................................................................

ลงซ่ือ / { p 'rrmTf \  กรรมการ,ตรวจรายงานทารประชุม
(นายเสน่ห์ ใจดี)

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงซ่ือ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสด พังชุนทด)

สมา'ซิกส,กา-อ-งฺค์การ7บริ'หารส่วนตำบล '

ลงซ่ือ /  ^  กร.รมการตรวจรายงานการประขุม
(นายฉัตรขัย เจริญสันต์)

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานการประชุมสภาครั้งนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว 
ในการประชุม

[ ] สมัยสามัญ สมัยที.่.......................  ประจำปี พ.ศ.................................  ครั้งที่..................

ประชุมเมื่อวันที่.............เดือน...................................พ.ศ..............

สมัยวิสามัญ สมัยที่................................ ประจำปี พ .ศ ...'^ โ ป ''^ .  ครั้งท่ี.................

ป ระช ุม เม ื่อว ัน ท ี่^ . เด ือน...ไ.^.^)ป]^...........พ.ศ}?.'^ พ ั^
■ %

'ร

ลงซิอ y ' *
(นายแสวง เปียมบริบูรณ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง


