
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ / ๒๔๖๔ 

คร้ังท่ี ๑/๒<£๖๔

วันท่ี ๑ ๑  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๖๔ เวลา ๑๐ .๐ ๐  น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ
**********-***-****•*•*•*■*•*-*•**̂

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประขุมเลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ ได้ตรวจรายซื่อผู้เข้าประขุมที่ 

ลงซ่ือไว้ มีจำนวน ๒๗ คน ครบองค์ประขุม จึงเรียนเชิญสมาชิกสภาๆ เข้าห้องประขุม (ตาม พรบ.สภาตำบลและ 

องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๔๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๖ วรรคหน่ึง และระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๗ แท้ใฃเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๔๔๔ 

ข้อ ๒๔ วรรคหน่ึง) และดำเนินการประขุมสภาตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานสภาฯ

ท่ีประขุม

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

วันนี้เนินการเปีดประขุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ 

เพื่อพิจารณาญัตติต่าง  ๆ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภาฯ 

ท่ีประขุม
1.ฯ ’ น

ระเบียบวาระท ๓

ประธานสภาฯ 

เลขานุการสภา

ประธานสภา 

นายก 

ปลัด อบต.

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ คร้ังท่ี ๑/๒๔๖๓ 

ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๔๖๓)

ขอให้สมาซิกสภาทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วยมีใครขอแท้ไขรายงาน 

การประขุมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประขุมด้วย

รับรองรายงานการประขุม ๒๗ เสียง 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓

ด้วยนายกฯ ได้ขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ พิจารณาโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ขอเชิญเลขานุการสภาขี้แจงข้อกฎหมาย

ขี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอน 

งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่มโอนลดที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 

หรือโอนไปตั้งเนินรายการใหม่ให้เนินอำนาจของสภาท้องถิ่น

เชิญนายกขี้แจงรายละเอียด

มอบปลัด ขี้แจงรายละเอียด

ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ขออนุมัติสภาฯ โอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ ดังนี้

๑. โอนงบประมาณไปตั้งเนินรายการใหมในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ หมวด 

ครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร ๔๐ ซ่อง งบประมาณหลังโอน 

๔,๐๐๐ บาท



ประธานสภา

ท่ีประขุม

ประธานสภา 

นายก 

ปลัด อบต.

ประธานสภา

ท่ีประขุม

ประธานสภา 

นายก
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โอนลดงบประมาณจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการค่า 

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบ้านเลื่อนกระจก งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท 

ขออนุมัติโอน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐ บาท

ตามที่ ปลัด อบต. ซื้แจงมีสมาขิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประขุมว่าจะ 

อนุมัติให้โอนงบประมาณหรือไม่

อนุมัติให้โอนงบประมาณจำนวน ๒๗ เสียง

เขิญนายกขี้แจงรายละเอียด 

มอบปลัด ขี้แจงรายละเอียด

h, โอนงบประมาณไปตั้งเปีนรายการใหม่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน 
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง 

สาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นข้าง ตฃต.หนองไฮ 

(ต่อเนื่อง) บ้านดงทรายทอง หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ 

เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมืพื้นผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๔๓๒.๐๐ ตารางเมตร 

พร้อมติดตั้งปัายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอกำหนด 

งบประมาณหลังโอน ๒๖๙,๐๐๐ บาท

โอนลดงบประมาณจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง 

พื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นร้านยายแดง บ้านดงทรายทอง หมู่ท่ี ๑๕ ตำบล 

หนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 

ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว 

จราจรรวมไม่น้อยกว่า ๖๙๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตาม 

แบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอกำหนด งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๗๕,๐๐๐ 

บาท ขออนุมัติโอน ๒๖๙,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๐๖,๐๐๐ บาท

ตามที่ ปลัด อบต.ขี้แจงมีสมาขิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มืขอมติที่ประขุมว่าจะ 

อนุมัติให้โอนงบประมาณหรือไม่

อนุมัติให้โอนงบประมาณจำนวน ๒๗ เสียง

เขิญนายกขี้แจงรายละเอียด 

มอบปลัด ขี้แจงรายละเอียด

๓, โอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง 

สาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นดงทรายทองเขื่อมศรีสมพร 

(ต่อเนื่อง) บ้านดงทรายทอง หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ 

เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย 

โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ กำหนด งบประมาณ 

หลังโอน ๑๐๖,๐๐๐ บาท



-๓-
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เลขานุการสภา

โอนลดงบประมาณจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง 

พื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นร้านยายแดง บ้านดงทรายทอง หมู่ท่ี ๑๕ ตำบล 

หนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 

ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว 

จราจรรวมไม่น้อยกว่า ๖๙๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งบ้ายโครงการ จำนวน ๑ บ้าย ตาม 

แบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอกำหนด งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๐๖,๐๐๐ 

บาท ขออนุมัติโอน ๑๐๖,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐ บาท

ตามที่ ปลัด อบต.ซี้แจงมีสมาขิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มืขอมติที่ประขุมว่าจะ 

อนุมัติให้โอนงบประมาณหรือไม่

อนุมัติให้โอนงบประมาณจำนวน ๒๗ เสียง

๓.๒ พิจารณาเห็นขอบการใช้พื้นที่ปาสงวนแห่งชาติหนองขุ่น -  หนองไฮ

ขอเขิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด 

ฃอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

ตามพระราขบัญญัติปาสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ หมวด ๒ การควบคุมและรักษาป่า 

สงวนแห่งชาติ มาตรา ๑๖ อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอำนาจอนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้า 

ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) การเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติคราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ 

ไม่เกินสามสิบปี ในกรณีที่ผู้โด้รับอนุญาตเปีนส่วนราขการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วย 

วิธีการงบประมาณ จะอนุญาตโดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมดทั้งหมดหรือบางส่วนที่ 

เห็นสมควร (๒) การเข้าทำประโยชน์เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่คราวละไม่ 

เกินสิบปี โดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่าและไม่ต้องเสียค่าภาคหลวง 

ซองป่าตามพระราชบัญญัตินี้ สำหรับแร่ ดินขาวหรือหินแล้วแต่กรณี

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เปีนไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ 

เงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.๒๕๕๘ 

หมวด ๑ การขออนุญาต

ข้อ ๕ การขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ต้องมีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด 

(๘) เพื่อสร้างศาสนสถาน

ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ให้ยื่นคำขออนุญาตต่ออธิบดี 

กรมป่าไม้ โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ในการขออนุญาตให้ซัดเจน พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน 

ตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอ

การขออนุญาตเพื่อสร้างวัดตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ ต้องยื่นผ่านสำนักงาน 
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปีนผู้ลงนามในคำ 

ขออนุญาต



ประธานสภา 
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นายก
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ประธานสภาฯ 

นายก

นักวิเคราะห์

-Cl -

การขออนุญาตเข้าทำประโยขน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งขาติเพื่อ 
วัตถุประสงค์ต่าง  ๆ ตามมาตรา ๑๖ (ยกเว้นการทำเหมืองแร่และกิจการที่เกี่ยวข้อง) ดังน้ี 

๑. ยื่นคำขอตามแบบ ป.ส.๒๐ หรือ ป.ส.๒๑ (เอกซน) พร้อมขำระค่าธรรมเนียมแบบ 

พิมพ์คำขอ (๑ บาท)

๒. รายละเอียดของโครงการและแผนผังแสดงบริเวณที่ขออนุญาต

๓. แผนทีสังเขปและแผนที่มาตราส่วน ๑:๔๐,๐๐๐ แสดงบริเวณที่ขอใช้พื้นที่

๔. หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน

๔. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประขาซน (ของผู้ฃอ /  ผู้มอบอำนาจ)

๖. หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือรับรอง

๗. หนังสือแสดงการได้รับความเห็นขอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น

๘. บันทึกยินยอมแก้ไขบีญหาราษฎร

๙. หนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือเงินมัดจำ ค่าธรรมเนียมอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

และวัดป่าโพธิญาณธรรมมงคล บ้านโนนสวรรค์ ได้ยื่นหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่เขตป่า 

สงวนแห่งซาติก่อสร้างวัด เน้ือท่ี ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๒๒ ตารางวา

ตามที่เลขานุการสภาได้ขี้แจงรายละเอียดดังกล่าว มีสมาขิกสภาท่านใดจะสอบถาม 

หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นขอบการใซ้พื้นที่ป่าสงวนแห่งฃาติหนองขุ่น -  

หนองไฮ ขอมติที่ประชุมด้วยครับ

มีมติเห็นขอบการขอใข้พื้นที่ป่าสงวนแห่งซาติหนองขุ่น -  หนองไฮ จำนวน ๑๓ ไร่ 

๒ งาน ๒๒ ตารางวา จำนวน ๒๗ เสียง 

เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓

เชิญนายกขี้แจง

ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ตามพระราซบัญญัติสภาตำบล 

และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๔๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๔๖๒ มาตรา 

๔๘/๔ วรรค ๔ เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 

๒๔๖๒ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๔๖๓ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านในที่ประขุม 

แล้ว

รับทราบ

๔.๒ รายงานผลและเสนอความคิดเห็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.๒๔๖๑ - ๒๔๖๔) ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๔๖๓ ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓

ขอเชิญนายกขี้แจงรายละเอียด 

มอบให้นักวิเคราะห์ขี้แจงรายละเอียด

ขี้แจงรายละเอียด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน พ.ค. ๒๔๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดให้ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕:

ประธานสภาฯ 

นายซาย วงศ์สีดา

ประธานสภาฯ 

นายสมบูรณ์ พิมพ์เพ็ง

ประธานสภาฯ

นายรุ่งโรจน์ คิริรักษ์

ประธานสภาฯ

นายสุริยา วงษ์ศรีดา

ประธานสภาฯ

นายบุญเกิด พลยาง

ประธานสภาฯ

นายหัดตา จันทร์ดีทม

ประธานสภาฯ

นายศักดิ๋สิทธี้ วิชัยวงษ์

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารทองถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ 

พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประขาซน 

ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 

และต้องปิดประกาศไว้เปีนระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน 

เดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององศ์การ 

บริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕:๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ อบต. 

หนองไอ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใซ้จ่าย และผลการ 

ดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ -  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้แล้ว 

มีสมาซิท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่ารับทราบ 

รับทราบ

เรื่องอ่ืน ๆ

มีท่านใดจะเสนอในเรื่องอื่น  ๆ หรือไม่ ขอเซิญครับ

ส.อบต. หมู่ท่ี ๑๔ สอบถามโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ โครงการอุดหนุนโรงเรียน 

บ้านโคกลาดตามโครงการยกระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่การทดสอบระดับชาติสู่ประซาคม 

อาเซียน

มีท่านใดจะเสนอในเรื่องอื่น  ๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ

ส.อบต. หมู่ท่ี ๒ แจ้งเรื่องทางเข้าหมู่บ้านเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ต้องการสัญญาณไฟ

กระพริบ

มีท่านใดจะเสนอในเรื่องอื่น  ๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ

ส.อบต. หมู่ท่ี ๑ เสนอขอหินคลุกซอยโนนขมิ้น

มีท่านใดจะเสนอในเรื่องอื่น  ๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ

ส.อบต. หมู่ท่ี ๑๔ สอบถามเรื่องซ่อมแซมฝายนํ้าล้นดำเนินการถึงไหนแล้ว

มีท่านใดจะเสนอในเรื่องอื่น  ๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ

ส.อบต. หมู่ท่ี ๑๕ แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด

มีท่านใดจะเสนอในเรื่องอื่น  ๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ

ส.อบต. หมู่ท่ี ๔ แจ้งซ่อมแซมถนนเส้นศรีสว่าง - ดงทรายทอง ท่อระบายนํ้าชำรุด

มีท่านใดจะเสนอในเรื่องอื่น  ๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ

ส.อบต. หมู่ท่ี ๕ แจ้งตัดกิ่งไม้ซอยบ้านนายคักดี้สิทธิ้ วิชัยวงษ์

แจ้งรางระบายนั้าหน้าบ้านนายคักดิ้สิทธี้ วิชัยวงษ์ ชำรุด



ประธานสภาฯ 

นายก

ประธานสภา 

ปลัด อบต.

-๖-

มีท่านใดจะเสนอในเรื่องอื่น  ๆ หรือไม่ ขอเชิญนายกขี้แจง

ม.๒ ม.๑ ม.๑๔ ม.๑๕ ม.๔ และ ม.๔ มอบ ผอ.กองช่างดำเนินการ

ม.๑๔ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการของโรงเรียนเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรค 

โควิด ๑๙ ทางโรงเรียนจึงไม่ได้ดำเนินการ
ขอสอบถามการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ขอเชิญปลัด

ขี้แจง
ขี้แจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๔๖๑

ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา 

ท้องถ่ิน ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑ )ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง 
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมซนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประซาขน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม 

แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 

ตามระเบียบแล้ว

(๓)ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม้น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ 

อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณี 

ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ 

ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา 

ที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงิน 

สะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะ 

ยาว

ข้อ ๘๙/๑ ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทย 

และจำเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการโดยมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายจาก 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วย 

เง่ือนไข การใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมตามข้อ ๘๗ และข้อ ๘๙ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือ 

เงินทุนสำรองเงินสะสมได้โดยความเห็นขอบซองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข้อเท็จจริง ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ มีเงิน 

สะสม จำนวน ๙,๖๒๔,๗๔๓.๗๐ บาท หักค่าใช้จ่ายตามข้อ ๘๙ (๓) ให้กันเงินสะสมสำรอง 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม้น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 

จำนวน ๑๔,๒๗๗,๒๙๐ บาท



-๗-

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอในเรื่องอื่น  ๆ หรือไม่ ถ้าไม่มี ขอปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑

ครั้งท่ี ๑/๒๕:๖๔ วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

Ortrw/'
(ลงขอ) ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวมณฑริยา นาผล)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ

(ลงข่ือ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสมควร ดวงประภา)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงข่ือ)

(ลงข่ือ)

(ลงข่ือ)

(นายศักดึ๋สิทธิ้ ใจปีติ)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสุพันธ์ ภาอ่อนตา)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายบัวเรียน พิมพ์วาปี)

ได้รับการรับรองจากมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ 

คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายสมควร ดวงประภา)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ


