
บนัทึกรายงานการประชุมการสมยัสามญัท่ี  1 / 2561  คร้ังท่ี  2 
วนัท่ี  19  กุมภาพนัธ์   2561 

ณ  หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
เปิดประชุมเวลา  09.30 น 
              โดยมีนายล าพนู  จนัทอง  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผอื ท าหนา้ท่ีเป็นประธาน 
ในท่ีประชุม  และมีนางสาวสุดาพร  ทอพิมาย  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผอื ท าหนา้ท่ีเป็นเลขาฯ  ในท่ี
ประชุม  ประธานไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัน้ี 
ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

- ไม่มี- 
มติท่ีประชุม            รับทราบ   
ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ (วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2561) 
ประธานฯ ไดเ้ชิญใหส้มาชิกฯไดต้รวจรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ตามเอกสารท่ีแจกใหล่้วงหนา้แลว้  ขอ
มติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้                           
มติท่ีประชุม             มีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้  อยา่งเป็นเอกฉนัท ์ 
ระเบียบวาระท่ี  3    เร่ืองน าเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  3.1  เร่ือง  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประธานฯ :  เชิญส่วนท่ีเก่ียวขอ้ช้ีแจงใหท่ี้ประชุมทราบ 
ผอ.กองคลงั :  ขอรายงานสถานะการเงินและการคลงัตามเอกสารบนัทึกขอ้ความ ลงวนัท่ี 31  มกราคม 2561 เร่ือง
ตรวจสอบยอดเงินสะสมเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 เงินสะสม  ณ วนัท่ี 31  มกราคม 2561   จ  านวน  20,689,199.94  บาท ควรใหมี้ยอดเงินสะสมเหลือ
เพียงพอใชจ่้ายในกรณีฉุกเฉิน การใชจ่้ายเงินให้ค  านึงถึงสถานการณ์คลงัและเสถียรภาพในระยะยาว โดยขอกนัเงิน 
 1.ระยะ 6 เดือนแรก ( 1,400,000*6 เดือน)   จ านวน    8,400,000.00  บาท 
                      2.กรณีอปท.ไดรั้บแจง้จดัสรรเงินอุดหนุนท่ีรัฐจดัสรรระบุวตัถุประสงคฯ์ 
    (1,300,000*3 เดือน)     จ านวน    3,900,000.00  บาท 
 3.กรณีเกิดสาธารณะภยัเร่งด่วน (ร้อยละ 10)   จ านวน       838,919.99  บาท 
  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน     จ านวน    13,138,919.99  บาท 
                      คงเหลือเงินสะสมท่ีจะบริหารได ้     จ านวน     7,550,279.95  บาท 
ในการพิจารณาน าเงินสะสมไปใชต้ามอ านาจหนา้ท่ี  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งค านึงถึงสถานะทางการเงินการ
คลงั และเสถียรภาพในระยะ ทั้งน้ี ควรพิจารณากนัเงินสะสมเพื่อไวใ้ชจ่้ายประจ าและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภยั
เกิดข้ึน  เงินสะสมท่ีน าไปบริหารได ้ ณ วนัท่ี  31  มกราคม 2561   จ  านวน 7,550,279.95  บาท และพร้อมแนบระเบียบ
ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามเอกสารท่ีแจกใหท่ี้ประชุมและเอกสารทา้ยบนัทึกการประชุม 
ประธานฯ  :  ขอใหท้่านนายกน าเสนอต่อสภาเร่ืองการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รองนายกฯ :  สืบเน่ืองดว้ยถนนท่ีประชาชนใชใ้นการสัญจรไปมาและขนยา้ยผลผลิตทางการเกษตรในปัจจุบนั
มีสภาพช ารุดมาก  เน่ืองจากมีจ านวนหลายเส้นทางและไม่ได้ปรับปรุงซ่อมแซมไดท้ัว่ถึงและเพียงพอต่อความ
เดือดร้อนและความตอ้งการของประชาชนเพราะงบประมาณรายจ่ายประจ าปีมีจ  านวนนอ้ย       /ไม่เพียงพอ.. 
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ไม่เพียงพอในการจดัสรรงบประมาณมาด าเนินการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดงักล่าว    หากไม่
ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมท าให้การสัญจรไปมาและการขนยา้ยผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 
ส่งผลต่อความเป็นอยูข่องประชาชนในการสัญจรไป-มา  จึงท าให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อน  และไดมี้สมาชิก
สภาอบต.หนองผือและประชาชนแจง้ความเดือดร้อนเขา้มาท่ีสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผือ  และเขา้มา
ร้องทุกขด์ว้ยตนเองบ่อยคร้ัง ประกอบกบัมีหนงัสือสั่งการ ด่วนท่ีสุด ท่ีมท 0808.2/ว 7272 ลวท 26 ธนัวาคม 2560 
เร่ือง  แนวทางการใชจ่้ายเงินสะสมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อสนบัสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้าง
ความเขม้แขง็ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ขอ้ 2 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลว้เห็นวา่ อปท.มีอ านาจหนา้ท่ี
ตามกฎหมายในการจดับริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน สามารถน าเงินสะสมไปใชเ้พื่อแกไ้ข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามอ านาจหนา้ท่ี และสนบัสนุนการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐได ้
จึงขอเสนอสภาพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน  39 โครงการ เป็นเงินทั้งส้ิน 2,576,700 บาท 
โดยมีรายละเอียดโครงการตามเอกสารท่ีแจกใหใ้นท่ีประชุมดงัน้ี 

1.โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  สายนาคา สถานท่ีด าเนินงาน  บา้นหนองผือ  หมู่ท่ี 1  ต าบลหนองผือ   
อ าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย  ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 800.00 เมตร พื้นท่ี 3,200.00 ตารางเมตร   

     ปรับแต่งดินเดิมตลอดสายลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร  จ านวน 283.00 ลูกบาศกเ์มตรพร้อมปรับเกล่ีย 
เรียบตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด   งบประมาณ 40,000 บาท     

   2. โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  สายรอบหมู่บา้น สถานท่ีด าเนินงาน  บา้นหนองผือ  หมู่ท่ี 1  ต าบลหนองผอื   
    อ าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  ยาว 1,800.00 เมตร  พื้นท่ี 9,000.00 ตารางเมตร   

       ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย   ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร  จ านวน 621.00 ลูกบาศกเ์มตร   
พร้อมปรับเกล่ียเรียบ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด งบประมาณ 96,000 บาท 
3.โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  สายหว้ยหินหม่ืน สถานท่ีด าเนินงาน  บา้นหนองผือ  หมู่ท่ี 1  ต าบลหนองผอื   

     อ าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  ยาว 1,200.00 เมตร  พื้นท่ี 6,000.00 ตารางเมตร   
   ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย   ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร  จ านวน 414.00 ลูกบาศกเ์มตร   

    พร้อมปรับเกล่ียเรียบ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด งบประมาณ 64,000 บาท 
4.โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  สายห่อมคบั สถานท่ีด าเนินการ   บา้นปากคาน  หมู่ท่ี 2   ต าบลหนองผือ   

       อ าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 1,000.00 เมตร  พื้นท่ี 4,000.00 ตารางเมตร   
ปรับแต่งดินเดิมตลอดสายลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร  จ านวน 249.00 ลูกบาศกเ์มตรพร้อมปรับเกล่ียเรียบ     

    ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด งบประมาณ 40,000 บาท 
   5.โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  สายนาหลวง สถานท่ีด าเนินการ   บา้นปากคาน  หมู่ท่ี 2   ต าบลหนองผือ   

    อ าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 2,000.00 เมตร  พื้นท่ี 8,000.00 ตารางเมตร   
       ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร  จ านวน 696.00 ลูกบาศกเ์มตร       

     พร้อมปรับเกล่ียเรียบ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด งบประมาณ 99,000 บาท 
     6.โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  สายหว้ยสูบ  สถานท่ีด าเนินการ   บา้นปากคาน  หมู่ท่ี 2   ต าบลหนองผือ 

   อ าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 800.00 เมตร  พื้นท่ี 3,200.00 ตารางเมตร   
    ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร  จ านวน 503.00 ลูกบาศกเ์มตร /พร้อม.. 
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พร้อมปรับเกล่ียเรียบ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด งบประมาณ 61,000 บาท 
7.โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  สายหว้ยพระใหญ่  สถานท่ีด าเนินการ   บา้นหาดพระ  หมู่ท่ี 3 
ต าบลหนองผือ  อ าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 1,000.00 เมตร  
พื้นท่ี 4,000.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย   ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร 
จ านวน 416.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกล่ียเรียบ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผอืก าหนด  
งบประมาณ 56,000 บาท 
8.โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  สายหว้ยพระนอ้ย สถานท่ีด าเนินการ  บา้นหาดพระ  หมู่ท่ี 3       

    ต าบลหนองผือ  อ าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย  ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 1,000.00 เมตร  พื้นท่ี 4,000.00 
     ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร  จ านวน 395.00 ลูกบาศกเ์มตร  

   พร้อมปรับเกล่ียเรียบ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด งบประมาณ 54,000 บาท 
9.โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  สายหว้ยเผอืก สถานท่ีด าเนินการ   บา้นหาดพระ  หมู่ท่ี 3  ต าบลหนองผือ   

 อ าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย  ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 500.00 เมตร  พื้นท่ี 2,000.00 ตารางเมตร   
  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย   ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร  จ านวน 324.00 ลูกบาศกเ์มตร   

     พร้อมปรับเกล่ียเรียบตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด งบประมาณ 39,000 บาท 
    10.โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  สายหาดหลวง สถานท่ีด าเนินการ   บา้นหาดพระ  หมู่ท่ี 3   

       ต าบลหนองผือ  อ าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย  ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 1,000.00 เมตร   
      พื้นท่ี 4,000.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร      

    จ านวน 364.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกล่ียเรียบ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผอืก าหนด 
งบประมาณ 34,000 บาท 

  11.โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  สายหว้ยนอ้ย สถานท่ีด าเนินการ  บา้นขอนแก่น  หมู่ท่ี 4  ต าบลหนองผือ   
   อ าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 300.00 เมตร  พื้นท่ี 900.00 ตารางเมตร   

      ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร  จ านวน 276.00 ลูกบาศกเ์มตร   
       พร้อมปรับเกล่ียเรียบ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด งบประมาณ 30,000 บาท 

     12.โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  สายผกัขา สถานท่ีด าเนินการ   บา้นขอนแก่น  หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองผอื   
   อ าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 700.00 เมตร  พื้นท่ี 2,100.00 ตารางเมตร   

    ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย   ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร จ านวน 276.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับ  
        เกล่ียเรียบ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด งบประมาณ 34,000 บาท 
     13.โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  สายโปร่งหมากคอม สถานท่ีด าเนินการ   บา้นขอนแก่น  หมู่ท่ี 4    

   ต าบลหนองผือ  อ าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 800.00 เมตร   
 พื้นท่ี 2,400.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย   ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร   

  จ านวน 265.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกล่ียเรียบ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผอืก าหนด 
     งบประมาณ 35,000 บาท 

       14.โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  สายโสกม่วง  สถานท่ีด าเนินการ   บา้นขอนแก่น  หมู่ท่ี 4 
     ต าบลหนองผือ  อ าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 1,000.00 เมตร  /พื้นท่ี.. 
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พื้นท่ี 4,000.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย   ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร   

    จ านวน 364.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกล่ียเรียบ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผอืก าหนด 
งบประมาณ 51,000 บาท 

  15.โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  สายหามแลง้ สถานท่ีด าเนินการ  บา้นขอนแก่น หมู่ท่ี 4    
   ต าบลหนองผือ  อ าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 1,000.00 เมตร 

       พื้นท่ี 4,000.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย   ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร   
     จ านวน 353.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกล่ียเรียบ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผอืก าหนด 

งบประมาณ 50,000 บาท 
   16.โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  สายหว้ยฮุง้เหนือ สถานท่ีด าเนินการ   บา้นเม่ียง  หมู่ท่ี 5  ต าบลหนองผือ   

    อ าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร  พื้นท่ี 7,500.00 ตารางเมตร   
       ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย   ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร จ านวน  625.00 ลูกบาศกเ์มตร   

     พร้อมปรับเกล่ียเรียบ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด งบประมาณ 97,000 บาท 
   17.โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  สายนาใต ้สถานท่ีด าเนินการ   บา้นเม่ียง หมู่ท่ี 5   ต าบลหนองผือ        

อ าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 1,500.00 เมตร  พื้นท่ี 6,000.00 ตารางเมตร 
       ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร จ านวน  450.00 ลูกบาศกเ์มตร พร้อมปรับ  

     เกล่ียเรียบ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด งบประมาณ 71,500 บาท 
   18.โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  สายนาหนองหวัธรรม สถานท่ีด าเนินการ   บา้นเม่ียง  หมู่ท่ี 5    

    ต าบลหนองผือ  อ าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 500.00 เมตร   
      พื้นท่ี 1,500.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย   ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร   

     จ านวน  280.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกล่ียเรียบ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผอืก าหนด 
   งบประมาณ 30,900 บาท 

    19.โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  สายหว้ยเส้ียว สถานท่ีด าเนินการ  บา้นปากหว้ย  หมู่ท่ี 6    
       ต าบลหนองผือ  อ าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 300.00 เมตร   

     พื้นท่ี 900.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย   ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร   
   จ านวน 276.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกล่ียเรียบ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผอืก าหนด 

งบประมาณ 30,000 บาท 
    20.โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  สายนาตาจ่าย จนัทะมา สถานท่ีด าเนินการ   บา้นปากหว้ย  หมู่ท่ี 6  

ต าบลหนองผือ  อ าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 300.00 เมตร   
     พื้นท่ี 900.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย   ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร   

  จ านวน 172.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกล่ียเรียบ  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผอืก าหนด 
งบประมาณ 20,000 บาท 
21.โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  สายตาสุวรรณ ใจกวา้ง สถานท่ีด าเนินการ บา้นปากหว้ย  หมู่ท่ี 6   
ต าบลหนองผือ  อ าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 500.00 เมตร          /พื้นท่ี.. 
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     พื้นท่ี 1,500.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย   ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร   
     จ านวน 198.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกล่ียเรียบ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผอืก าหนด 

งบประมาณ 25,000 บาท 
22.โครงการ ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายนางศรี จนัทะมา สถานท่ีด าเนินการ   บา้นปากหว้ย  หมู่ท่ี 6   
ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย ปริมาณงาน ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 300.00 เมตร พื้นท่ี 900.00 ตารางเมตร  
ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย 0.20 เมตรจ านวน 172.00 ลูกบาศกเ์มตร  
 พร้อมปรับเกล่ียเรียบ  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผอืก าหนด งบประมาณ 20,000 บาท 
23.โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  สายนางรจนา แสนพนัศิริ สถานท่ีด าเนินการ   บา้นปากหว้ย              
หมู่ท่ี 6  ต าบลหนองผอื  อ าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 500.00 เมตร 
พื้นท่ี 1,500.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร 
จ านวน 198.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกล่ียเรียบ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผอืก าหนด 
งบประมาณ 25,000 บาท 
24.โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  สายนาตาต้ิง- แม่น ้าคาน สถานท่ีด าเนินการ   บา้นปากหว้ย  หมู่ท่ี 6   
ต าบลหนองผือ  อ าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 2,000.00 เมตร 
พื้นท่ี 6,000.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย  ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร 
จ านวน 582.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกล่ียเรียบ  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผอืก าหนด 
งบประมาณ 80,000 บาท 

   
 

25.โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายดอกไมน้ายต่อ สถานท่ีด าเนินการ   บา้นปากหว้ย  หมู่ท่ี 7    
       ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 1,000.00 เมตร   
       พื้นท่ี 4,000.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย   ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร   

     จ านวน 353.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกล่ียเรียบ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผอืก าหนด 
งบประมาณ 50,000 บาท 
26.โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  สายภูปูน 1 สถานท่ีด าเนินการ   บา้นปากหว้ย  หมู่ท่ี 7  ต าบลหนองผอื   
อ าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 1,800.00 เมตร พื้นท่ี 7,200.00 ตารางเมตร   
ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย   ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร  จ านวน 636.00 ลูกบาศกเ์มตร   
พร้อมปรับเกล่ียเรียบ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด งบประมาณ 90,000 บาท 
27.โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  สายภูปูน 2 สถานท่ีด าเนินการ   บา้นปากหว้ย  หมู่ท่ี 7   
ต าบลหนองผือ  อ าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 1,200.00 เมตร   
พื้นท่ี 4,800.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย   ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร   
จ านวน 424.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกล่ียเรียบ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผอืก าหนด 
งบประมาณ 60,000 บาท 
28.โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  สายซ าบอน สถานท่ีด าเนินการ  บา้นเม่ียง  หมู่ท่ี 8   ต าบลหนองผอื   
อ าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย ปริมาณงาน ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 1,000.00 เมตร  พื้นท่ี 3,000.00 ตารางเมตร 
ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร จ านวน 390.00 ลูกบาศกเ์มตร /พร้อม.. 
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พร้อมปรับเกล่ียเรียบตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด งบประมาณ 46,700 บาท 
29.โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  สายนาเปาะ สถานท่ีด าเนินการ   บา้นเม่ียง  หมู่ท่ี 8   ต าบลหนองผอื   

    อ าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 2,000.00 เมตร พื้นท่ี 6,000.00 ตารางเมตร   
      ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย   ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร จ านวน  400.00 ลูกบาศกเ์มตร 

พร้อมปรับเกล่ียเรียบ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด งบประมาณ 69,400 บาท 
30.โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  สายหว้ยตาด สถานท่ีด าเนินการ   บา้นเม่ียง  หมู่ท่ี 8   ต าบลหนองผอื 
อ าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย  ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 2,000.00 เมตร พื้นท่ี 8,000.00 ตารางเมตร   
ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร จ านวน 475.00 ลูกบาศกเ์มตร พร้อมปรับ 
เกล่ียเรียบตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด งบประมาณ 84,200 บาท 

    31.โครงการ ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายหว้ยหยาบ (ขา้งสนามกีฬา) สถานท่ีด าเนินการ   บา้นเม่ียง  หมู่ท่ี 9    
     ต าบลหนองผือ  อ าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 1,550.00 เมตร   

    พื้นท่ี 6,200.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย   ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร 
  จ านวน  540.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกล่ียเรียบ  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผอืก าหนด 

งบประมาณ 73,100 บาท 
   32.โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  สายขา้งโกดงัไมกิ้มเส่ง 2 (หว้ยนกแซว) สถานท่ีด าเนินการ บา้นเม่ียง หมู่ท่ี 9   

   ต าบลหนองผือ  อ าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลยปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 2,000.00 เมตร พื้นท่ี 8,000 ตารางเมตร   
   ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย   ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร  จ านวน  625.00 ลูกบาศกเ์มตร   

 พร้อมปรับเกล่ียเรียบ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด งบประมาณ 97,500 บาท 
33.โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายนาป่าลวก สถานท่ีด าเนินการ   บา้นเม่ียง  หมู่ท่ี 9   ต าบลหนองผอื   
อ าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 600.00 เมตร  พื้นท่ี 1,800.00 ตารางเมตร   
ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย   ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร จ านวน  250.00 ลูกบาศกเ์มตร   
พร้อมปรับเกล่ียเรียบตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด งบประมาณ 29,400 บาท 
34.โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  สายซ ากกเกลือ สถานท่ีด าเนินการ   บา้นเพชรโสภณ  หมู่ท่ี 10 
ต าบลหนองผือ  อ าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย   ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 1,000.00 เมตร 
พื้นท่ี 3,000.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย   ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร 
จ านวน 300.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกล่ียเรียบตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผอืก าหนด 
งบประมาณ 52,700 บาท 
35.โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  สายนาใหญ่  สถานท่ีด าเนินการ   บา้นเพชรโสภณ  หมู่ท่ี 10 
ต าบลหนองผือ  อ าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย  ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 1,000.00 เมตร 
พื้นท่ี 3,000.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย   ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร 
จ านวน  315.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกล่ียเรียบตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผอืก าหนด 
งบประมาณ 39,200 บาท 
36.โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  สายสนามบิน สถานท่ีด าเนินการ   บา้นเพชรโสภณ  หมู่ท่ี 10    
ต าบลหนองผือ  อ าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 1,000.00 เมตร   /พื้นท่ี.. 
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พื้นท่ี 3,000.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย   ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร 
จ านวน  450.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกล่ียเรียบ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผอืก าหนด 
งบประมาณ 52,100 บาท 
37.โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  สายนาตาสิงห์ สถานท่ีด าเนินการ   บา้นเพชรโสภณ  หมู่ท่ี 10   
ต าบลหนองผือ  อ าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 1,000.00 เมตร 
พื้นท่ี 4,000.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย   ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร 
จ านวน  250.00 ลูกบาศกเ์มตร พร้อมปรับเกล่ียเรียบ  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผอืก าหนด 
งบประมาณ 56,100 บาท 
38.โครงการปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผือ(วดัโพธ์ิชยั) 
สถานท่ีด าเนินการ  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผอื  หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองผอื  อ าเภอท่าล่ี   
จงัหวดัเลย ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร  ยาว 11.00 เมตร  หนา 0.20 เมตร  พื้นท่ี 88.00 ตารางเมตร      
ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด งบประมาณ 140,000 บาท 
39. โครงการปรับปรุงอาคารหอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผอื  ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 10.00 เมตร      
ยาว 16.00 เมตร พื้นท่ี 160.00 ตารางเมตร     ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผอืก าหนด  
งบประมาณ 436,000 บาท 

 

  รวมทั้งส้ินจ านวน 39  โครงการ  โดยขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมคร้ังน้ี งบประมาณ 2,576,700.00 บาท   
 

ประธานฯ : ในการจะจ่ายขาดเงินสะสมคร้ังน้ีเชิญใหป้ลดัอบต.ไดน้ าขอ้ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเสนอและช้ีแจง 
ต่อท่ีประชุม 
ปลดัอบต. : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการรับเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2548 ขอ้ 89องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  อาจใชจ่้ายเงินสะสมได ้โดย
ไดรั้บการอนุมติัจากสภาทอ้งถ่ิน ภายใตเ้ง่ือนไข  ดงัต่อไปน้ี 
1) ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะกิจการซ่ึงอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงเก่ียวกบัดา้นการบริการชุมชน
และสังคม  หรือกิจการเป็นการเพิ่มพนูรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือกิจกรรมท่ีท าเพื่อบ าบดั 
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือตามท่ีกฎหมาย
กฎหมายก าหนด 
2) ไดส่้งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แต่ล่ะประเภทตามระเบียบแลว้ 
3) เม่ือไดรั้บอนุมติัให้จ่ายขาดเงินสะสมแลว้  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งด าเนินการก่อหน้ีผกูพนัให้เสร็จส้ิน
ในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี ถดัไป หากไม่ด าเนินการ  ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้การใช้จ่ายเป็นเงินสะสมนั้น
เป็นอนัพบัไป ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
หรือตามท่ีกฎหมายกฎหมายก าหนด  ทั้งน้ี ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะ
จ่าย  ค่าใชจ่้ายประจ ากรณีเกิดฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภยัเกิดข้ึน  โดยการใชจ่้ายเงินสะสมให้ค  านึงถึงฐานะ   การคลงั  
และเสถียรภาพในระยะยาว หนงัสือ กระทรวงมหาดไทย  ประกอบกบัมีหนงัสือสั่งการ ด่วนท่ีสุด ท่ีมท 0808.2/ว 
7272 ลวท 26 ธนัวาคม 2560                                                                                     /เร่ือง  แนวทางการ... 
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เร่ือง  แนวทางการใชจ่้ายเงินสะสมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อสนบัสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้าง
ความเขม้แขง็ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ขอ้  2.1.2.2 ปฏิบติัตามระเบียบการรับเงินฯ ขอ้ 89 วรรคทา้ยท่ี
ก าหนดใหอ้ปท.จะตอ้งมีเงินสะสมคงเหลือพอท่ีจะจ่ายรายจ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินมีสาธารณภยัรักษาเสถียรภาพใน
ระยะยาว ดงันั้นก่อนน าเงินไปใชต้อ้ง (1) ส ารองจ่ายค่าบุคลากร ประมาณ 6 เดือน (2) ส ารองจ่ายใหป้ชช.เช่นเบ้ียยงัชีพ
ฯ กรณีงบประมาณล่าชา้ประมาณ 3 เดือน  (3)กรณีเกิดสาธารภยั 10% หลงัจากหกัรายการดงักล่าวขา้งตน้ **และให้
พิจารณาจดัท าโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีส่วนผสมของยางพารา 
ขอ้ 2.1.3.3 ใหอ้ปท.น าเงินสะสมไปใชจ่้ายตามอ านาจหนา้ท่ีเพื่อแกปั้ญหาความเดือดร้อนของประชาชน(ดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน/การพฒันาตลาดทอ้งถ่ิน/การจดัการขยะมูลฝอย/ส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติ(สูงวยั,คนพิการ)/ดา้น
การศึกษา/การด าเนินงานตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/การท่องเท่ียว/โครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมโครงสร้าง
พื้นฐาน ขอ้ 2.2 ใหร้ายงานผลการจ่ายเงินสะสม  
ตอ้งเป็นประโยชน์สนองความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจง้และแจกในท่ีประชุมฯ 
ประธานฯ :  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรหรือไม่     -ปรากฏวา่ไม่มี-  
ประธานฯ :    ขอมติท่ีประชุมเร่ืองการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณพ.ศ.2561  เพือ่ด าเนินการโครงการ
ปรับปรุงพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน  39 โครงการ  เป็นเงิน งบประมาณ 2,576,700.00 บาท   
มติท่ีประชุม  :   อาศยัอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการรับเงินการฝากเงิน การเก็บ 
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2548 ขอ้ 89องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
อาจใชจ่้ายเงินสะสมได ้โดยไดรั้บการอนุมติัจากสภาทอ้งถ่ิน ท่ีประชุมมีมติอยา่งเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหจ่้ายขาดเงิน
สะสมปีงบประมาณ พ.ศ.  2560   เพื่อด าเนินการโครงการปรับปรุงพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน  39 โครงการ  
เป็นเงิน งบประมาณ 2,576,700.00 บาท    อยา่งเป็นเอกฉนัท ์  และใหผู้บ้ริหารด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 3.2  เร่ืองการพิจารณาโอนเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ พ.ศ. 2561 คร้ังท่ี 1 
นายก ตามท่ีตั้งงบประมาณพ.ศ. 2561 นั้นบดัน้ีมีความจ าเป็นโอนแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงรายจ่าย 
 กองช่าง1. หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการ ค่าเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตร หมู่ท่ี 5 เป็นเงิน  168,100  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เน่ืองจากมี
ความจ าเป็นตอ้งด าเนินการเพราะระบบท่อรางระบายน ้าไม่เพียงพอเกิดจากปัญหาน ้าท่วมขงั  ขอแกไ้ข
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงรายจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสงอรุณ-โรงฆ่าสัตว ์หมู่ท่ี 5 
จ  านวน 168,100 บาท ปริมาณงาน  วางท่อระบายน ้าคสล.  ขนาด เส้นผา่ศูนยก์ลาง O  0.30  เมตร  จ  านวน  31 ท่อน    
ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร พร้อมบ่อพกั ขนาด 0.50 X 0.50 เมตร จ านวน 2 บ่อ รางระบายน ้า ขนาดภายในกวา้ง 0.25 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผอืก าหนด  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัว่ไป 168,000 บาท  
ประธานฯ เชิญปลดัอบต.ช้ีแจงขอ้ระเบียบกฎหมายใหท่ี้ประชุมทราบ 
ปลดัอบต.ฯ อาศยัอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วน - 
                                ทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2541  หมวด  4  การโอนและแกไ้ขเปล่ียนแปลงงบประมาณ  ขอ้  29   
การแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง      /ท่ีท าให.้. 
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ท่ีท าใหล้กัษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียนฯ ใหเ้ป็นอ านาจอนุมติัของสภาทอ้งถ่ิน 
ประธานฯ น าเสนอสภาเพื่อทราบต่อไป                                                                                 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอยา่งเป็นเอกฉนัทรั์บทราบการแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงในการด าเนินการตามท่ี    
                                น าเสนอทั้งส้ิน จ านวน  1 รายการ  ให้คณะผูบ้ริหารด าเนินการต่อไป 

3.3 เร่ืองการรับมอบทรัพยสิ์นส่ิงปลูกสร้างใหห้น่วยงานเป็นผูดู้แล 
ประธานฯ ใหผู้บ้ริหารช้ีแจงใหส้ภาทราบรายละเอียด 
รองนายกฯ    ดว้ยไดรั้บแจง้เร่ืองการรับมอบทรัพยสิ์นส่ิงปลูกสร้างใหห้น่วยงานเป็นผูดู้แล  ตาม
หนงัสือท่ีวา่การอ าเภอตามหนงัสือ ท่ี ลย 0318/201 ลงวนัท่ี 31 มกราคม 2561วา่กรมโยธาธิการและผงัเมืองได้
วา่จา้งใหห้จก.เนรมิตพาณิชย ์ท าการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงริมน ้าเหือง บริเวณบา้นปากหว้ย ต.หนองผอื ความ
ยาว 513 เมตร วงเงิน 33,325,000 บาท ตั้งแต่ วนัท่ี 7 เมษายน 2559 บดัน้ีผูรั้บจา้งไดด้ าเนินการก่อสร้างและ
คณะกรรมการตรวจการจา้งตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ อ าเภอใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผอืพิจารณาลงนาม
ในบนัทึกส่งมอบ-รับทรัพยสิ์นส่ิงปลูกสร้างของโครงการฯ รายละเอียดตามเอกสารบนัทึกการส่งมอบไม่มี
รายละเอียดประกอบวา่จากจุดใดถึงจุดใดฯ  
ปลดัอบต. ตามท่ีท่านนายกฯไดน้ าเรียนต่อสภาฯนั้น อาศยัอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย
การพสัดุขององคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2538 หมวด 1 การจดัหา ส่วนท่ี 1 การจดัหาพสัดุ ขอ้ 9 ในกรณีท่ีมีผู ้
อุทิศพสัดุใหเ้ป็นกรรมสิทธ์ิแก่องคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือใหสิ้ทธิอนัเก่ียวกบัพสัดุหรือมอบใหเ้ป็นผูดู้แลพสัดุ
นั้น  ถา้การกระท าดงักล่าวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพนัจะรับเอาพสัดุหรือสิทธินั้นๆไดต่้อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบ
จากสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ซ่ึงไม่ทราบวา่อบต.ตอ้งรับผดิชอบเร่ืองใดบา้งแต่ให้หน่วยงานดูแล 
นางมลณิษา  ตล่ิงท่ีบา้นปากหว้ยหมู่ท่ี 6 หลงัสถานีสูบน ้ายาวถึงบา้นยายศรี ใกลบ้นัไดทางลงดินทรุดมากใกล้
สถานีสูบน ้า พรุ่งน้ีจะส่งภาพมาใหดู้ ประกอบกบัจุดเก่าท่ีพงั/ช ารุด จะตอ้งพงัหมดแน่นอนมัน่ใจวา่จะทรุดไปทั้ง
แถบ เพราะวา่ตรงคานริมตล่ิงพงัหมดแลว้ เคยคุยกบัผูรั้บเหมา(นายกเนรมิตร) ท่านบอกวา่ท าตามแบบและไม่มีใน
แบบ โครงการริมตล่ิงเท่าท่ีทราบท า 3 รอบ(หลงัวดัใหม่-โรงงานปลาทู/โรงงานปลาทู-รร.บา้นปากหว้ย/รร.บา้น
ปากหว้ย-บา้นยายศรี) ถา้รับมอบแลว้ตอ้งรับภาระใหห้างบอบต.มาซ่อมแซมผูบ้ริหารตอ้งรับปากวา่จะมีงบมาท า
ใหช้าวบา้นดว้ย 
ปลดัอบต. อาจจะขอใหท้างส่วนราชการท่ีก่อสร้างมาซ่อมเพราะตอ้งใชง้บประมาณมากแน่นอน ทั้งน้ีหากยงั
ไม่เรียบร้อยสภาพช ารุดแบบน้ีใหท้่านผูบ้ริหารพิจารณาดว้ยก่อนจะลงนาม และมอบใหร้องปลดัอบต.ตรวจสอบ
เอกสารวา่เคยมีส่งมอบมาแบบน้ีหรือไม่พร้อมทั้งท าหนงัสือแจง้ความช ารุดบกพร่องไปท่ีอ าเภอและโยธาธิการฯ
ตามหนงัสือท่ีอา้งถึง 
รองนายกฯ ตอนน้ีเร่ืองน้ียงัชะลอไวอ้ยูย่งัไม่พิจารณาเซ็นรับมอบ  
ประธานฯ สอบถามมติท่ีประชุมวา่เห็นควรรับมอบทรัพยสิ์นส่ิงปลูกสร้างใหห้น่วยงานเป็นผูดู้แล 
มติท่ีประชุม ไม่เห็นชอบการรับมอบทรัพย์สินส่ิงปลูกสร้างให้หน่วยงานเป็นผู้ดูแลให้อบต.ตรวจสอบให้มี
สภาพการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ จึงจะพจิารณาอกีคร้ังสมัยประชุมสภาฯคร้ังต่อๆไป       /ระเบียบวาระท่ี  4 ... 
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ระเบียบวาระท่ี  4    เร่ืองอ่ืนๆ 
 4.1 หนงัสือสั่งการ/ขอ้ราชการ 
นายประชา สอบถามเร่ืองคลองส่งน ้าใตล้าดปู่ เป็นของพื้นท่ีใคร 
รองนายกฯ งบชลประทาน 5 กม. ต.อาฮี 29 ลา้น ต.ท่าล่ี 29 ลา้น สถานีสูบน ้าฯ น่าจะเป็นสถานีใหม่ยงัไม่
ชดัเจน 
ส านกัปลดั 
ปลดัอบต. 1.ขอบคุณท่านสมาชิกกองทุนขยะแปลงเป็นสวสัดิการอบต.หนองผอืท่ีน าขยะมาในวนัน้ี ท่านส.
อบต.ศิริญา /ท่านจารุวรรณ/ท่านพนัธ์ คราวต่อไปจะแจง้ในหนงัสือท่ีเชิญประชุมดว้ย 

2.โครงการขบัเคล่ือนไทยนิยม ย ัง่ยนื นายกรัฐมนตรีมีขอ้สั่งการประชุมครม. วนัท่ี 16 มกราคม  
2561 ใหก้ระทรวงมหาดไทย/กระทรวงการคลงั/กลาโหม/เกษตรและสหกรณ์/หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง บูรณาการ
ขบัเคล่ือนการท างานในระดบัต าบล/หมู่บา้น อยา่งนอ้ยภายในวนัท่ี 21 กพ. 2561 ตอ้งออกพื้นท่ีอยา่งนอ้ยต าบลละ 
1 หมู่บา้น แต่ค าสั่งอ าเภอไม่มีทอ้งถ่ินร่วมดว้ย แต่ขอน าเรียนใหท้ราบวา่ ไทยนิยม ย ัง่ยนื คือการนิยมความดีความ
งาม ไม่ใช่ประชานิยม เป็นการขบัเคล่ือนประเทศใหเ้ป็นไปตามวสิัยทศัน์ “มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื” เป็นการร่วมมือ
บูรณาการกนัหลายๆหน่วยงานไม่ใหเ้กิดความซ ้ าซอ้นกนั มุ่งสร้างการรับรู้ท าความเขา้ใจกบัประชาชนเพื่อรับฟัง
รับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นท่ีเป็นรายครัวเรือน,รายบุคคล เพื่อจดัท าแผนงานโครงการ ในการช่วยเหลือ
และแกไ้ขปัญหาใหป้ระชาชน ทั้งเร่ืองสังคม,เศรษฐกิจ,การเมือง,ส่ิงแวดลอ้มฯลฯ ตอบสนอง 1. สร้างความเท่า
เทียมกนั 2. การสร้างความเป็นธรรม ตามยทุธศาสตร์การพฒันา “เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” 
มุ่งขบัเคล่ือน 10 เร่ืองคือ 1.) สัญญาประชาคมผกูใจไทยเป็นหน่ึง ดว้ยการสร้างความสามคัคีปรองดอง  
   2.)คนไทยไม่ทิ้งกนั ดว้ยการดูแลผูมี้รายไดน้อ้ย 
   3.)ชุมชนอยูดี่มีสุข ดว้ยการพฒันาความเป็นอยู ่
   4.)วถีิไทยวถีิพอเพียง ดว้ยการส่งเสริมน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชด้ าเนินชีวิต 
   5.)รู้สิทธ์ิรู้หนา้ท่ีรู้กฎหมาย ดว้ยการใหค้วามรู้ 
   6.)รู้กลไกการบริหารราชการ ดว้ยการใหค้วามรู้เร่ืองการบริหารงาน 
   7.)รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม ดว้ยการใหค้วามรู้หลกัประชาธิปไตย 
   8.)รู้เท่าทนัเทคโนโลย ีดว้ยการใหค้วามรู้ 
   9.)ร่วมแกไ้ขปัญหายาเสพติด บูรณาการทุกภาคส่วน 
   10.)งานตามภารกิจของส่วนราชการ/หน่วยงาน 
รองปลดั แจง้ก าหนดการกีฬาทอ้งถ่ินสัมพนัธ์ วนัท่ี 28 กพ. รวมกนัท่ีสนามรร.ท่าล่ีวทิยา 07.30 น. พิธีเปิด 
08.30 น. แข่งฟุตบอล VIP 09.00 น. 
กองคลงั 
ผอ.กองคลงั  รายได ้ณ 16 มกราคม 2561 รายไดเ้หลือ 900,000 กวา่บาท ขอประชาสัมพนัธ์เร่ืองการจดัเก็บภาษี 
ม.ค.-มี.ค. (โรงเรือน/ป้าย/บ ารุงทอ้งท่ี/ใบอนุญาตต่างๆ) 
กองช่าง/กองการศึกษา  -ไม่มีขอ้ราชการ- 
มติท่ีประชุม รับทราบ                                                                                                         /ประธานฯ... 
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   ประธานฯ มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ 
-ปรากฏวา่ไม่มี- 
   ประธานฯ ขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือประชุมสภาฯวนัน้ี ขอปิดการประชุม                                                          
ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 
 
                                                                  (ลงช่ือ)  สุดาพร   ทอพิมาย  ผูบ้นัทึกการประชุม 
                                                                              (นางสาวสุดาพร  ทอพิมาย) 
                                                               เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผอื 
 
 
                  (ลงช่ือ)    ล าพนู  จนัทอง  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 
                            (นายล าพนู  จนัทอง)  
          ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
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