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-ส ำเนำ- 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4/2562 

ครั้งท่ี 2 
วันท่ี  22 ตุลาคม  พ.ศ. 2562  เวลา  09.00  น. 

ณ   ห้องประชุมท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
รายชื่อผู้เขา้ประชุม 
ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นำยสมภำร  หันแถลง ประธำนสภำ  อบต. สมภำร  หันแถลง  
2 นำยโยธิน  นำมฤทธ์ิ รองประธำนสภำ อบต. โยธิน  นำมฤทธ์ิ  
3 นำงอ ำไพร  วงศ์เงินยวง เลขำนุกำรสภำ อบต. อ ำไพร  วงศ์เงินยวง  
4 นำยตุ๋ย  รุ่งแสง สมำชิกหมู่ที่ 1 ตุ๋ย  รุ่งแสง  
5 นำงอรทัย   รุ่งแสง สมำชิกหมู่ที่ 1 อรทัย   รุ่งแสง  
6 นำยนำวำ  โสรส   สมำชิกหมู่ที่ 2 นำวำ  โสรส    
7 นำยนครินทร์  แก้วลอย สมำชิกหมู่ที่ 2 นครินทร์  แก้วลอย  
8 นำยสมพงษ์  เกษกร สมำชิกหมู่ที่ 3 สมพงษ์  เกษกร  
9 นำยส ำรำญ  วงษ์ฮำม สมำชิกหมู่ที่ 3 ส ำรำญ  วงษ์ฮำม  

10 นำยสมชิต  แซ่อึ้ง สมำชิกหมู่ที่ 4 สมชิต  แซ่อึ้ง  
11 นำงปรำณี  ค ำโพธ์ิ สมำชิกหมู่ที่ 5 ปรำณี  ค ำโพธ์ิ  
12 นำยสุพรรณ  รุ่งแสง สมำชิกหมู่ที่ 6 สุพรณ  รุ่งแสง  
13 นำยสุริยำ  รุ่งแสง สมำชิกหมู่ที่ 6 สุริยำ  รุ่งแสง  
14 นำงเพ็ญ  ค ำเนตร สมำชิกหมู่ที่ 7 เพ็ญ  ค ำเนตร  
15 นำยสังวำล    เกษี สมำชิกหมู่ที่ 7 สังวำล  เกษี  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1. นำยมงคล  แซ่ซือ นำยก อบต. มงคล  แซ่ซือ  
2 นำยวิไลย์  ผ้ำน้ ำฝนนำย รองนำยก  อบต. วิไลย์  ผ้ำน้ ำฝน  
3 สะออน  สุทธิสนธ์ รองนำยก อบต. สะออน  สุทธิสนธ์  
4 นำยรัศมี  รุ่งแสง เลขำนุกำรนำยก อบต. รัศมี  รุ่งแสง  
5 นำยสีหโยธิน  แก่นดี ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง สีหโยธิน  แก่นดี  
6 นำงไพรวรรณ  แซ่อึ้ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั ไพรวรรณ  แซ่อึ้ง  
7 นำงจิรฐำ  ปิยะวงษ์ หัวหน้ำส ำนักปลัด จิรฐำ  ปิยะวงษ์  
8 นำงนัยนำ  พวงจันทร ์ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ นัยนำ  พวงจันทร ์  
9 นำงวรลักษณ์  กันหะบุตร ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรฯ วรลักษณ์  กันหะบุตร  

10 นำงลัดดำวัลย์  กฤษฎำกำรภิญโญ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ลัดดำวัลย์ กฤษฎำกำรภิญโญ  
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เมื่อถึงก ำหนดเวลำกำรประชุมแล้วเลขำนุกำรสภำฯได้ส่งสัญญำณให้สมำชิกสภำฯ เข้ำประชุม 

เริ่มประชุมเวลำ  09.00  น.  
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นำยสมภำร  หันแถลง   -  ขอเชิญเข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเดจ็ 
ประธำนสภำฯ    พระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ในวันพุธที่ 23 ตุลำคม 2562 ณ สนำมหน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอพยหุ ์
   โดยพร้อมเพรียงกัน 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  

-      ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
นำยสมภำร  หันแถลง    ญัตติท่ี 1  กำรพิจำรณำอนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสม  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563  
ประธำนสภำฯ        ครั้งที่ (1/2563) 
 -  ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ  ได้ต้ังประมำณกำรรำยรับ  และรำยจ่ำยไว้ตำม

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  2563  จ ำนวน  28,000,000 บำท  
นั้น  ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อกำรจัดบริกำรสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในพื้นที่  ดังนั้น  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ  มีควำมจ ำเป็นที่ต้องด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนของประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่  จึงขอให้กองคลัง  ช้ีแจงข้อมูลยอดเงินสะสม  ณ  
วันที่  21  ตุลำคม  2562  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำเพื่อเป็นข้อมู ล
ประกอบกำรพิจำรณำในระเบียบวำระต่อไป  (รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แจกให้ สมำชิกสภำ 
อบต. )  ขอเชิญผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  ช้ีแจงรำยละเอียด  ให้สมำชิกสภำ  อบต.  ได้รับทรำบ
ต่อไป 

นำงไพรวรรณ แซ่อึ้ง - เรียนท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำน ดิฉันนำงไพรวรรณ  แซ่อึ้ง  
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  ขอรำยงำนกำรรับ-จ่ำยเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

- รับจริงต่ ำกว่ำประมำณกำร     58,000797.77   บำท 
- รับจริงสูงกว่ำจ่ำยจริง     1,966,614.93   บำท 
- เงินสะสม 85 %      1,671,622.69   บำท 
- เงินทุนส ำรอง 15%         294,992.24   บำท 
- เงินสะสม ณ 30  กันยำยน  2562    14,291,544.67      บำท 
- เงินทุนส ำรองเงินสะสม     9,270,680.08      บำท 

 
จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทรำบยอดเงินสะสมคงเหลือที่สำมำรถน ำไปใช้จ่ำยได้ 

ตำมเอกสำรรำยงำนเงินสะสมที่สำมำรถใช้จ่ำยได้  ณ  วันที่ 21  ตุลำคม  2562  ที่ได้แจก
ให้ทุกท่ำน  รำยละเอียด  ดังนี้ 
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-  เงินสะสม  ณ  30 กันยำยน  2562  14,291,544.67   บำท 
- หัก  ใช้จ่ำยเงินสะสม  ปี 2562      (498,000.00)   บำท 
- คงเหลือ     13,793,544.67 บำท 
- หัก  ส ำรองจ่ำยกรณีภัยพิบัติฯ 10%       (2,800,000.00) บำท 
- หัก  ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร    (2,556,180.00) บำท 
- หัก  เงินส ำรองจ่ำยที่ยังไม่ได้รับเงินจัดสรร  (3,295,925.00) บำท 
- คงเหลือรำยจ่ำยที่ใช้จ่ำยเงินสะสมได้    5,141,439.67 บำท 

ณ  วันที่ 21  ตุลำคม  2562      
   

นำงอ ำไพร  วงศ์เงินยวง   -  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้แก่ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่  และสนับสนุนกำร 
เลขำนุกำร สภำฯ  ด ำเนินกำรตำมนโยบำยของรัฐบำลได้  โดยไม่กระทบต่อเสถียรภำพทำงกำรคลังในระยะยำว    

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน  กำรเบิกจ่ำยเงิน  กำรฝำกเงินกำรเก็บ 
รักษำเงิน  และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561 ข้อ 89  ก ำหนดว่ำ  องค์กำรปกครองส่วนท้องถ่ินอำจใช้จ่ำยเงิน 
สะสมได้  โดยได้รับอนุมติจำกสภำท้องถ่ินภำยใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(1) ให้กระท ำได้เฉพำะกจิกำรซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินซึง่

เกี่ยวกับ ด้ำนกำรบรกิำรชุมชนและสงัคม  หรือกจิกำรทีเ่ป็นกำรเพิม่พูนรำยได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือกิจกำรทีจ่ัดท ำเพื่อบ ำบัดควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตำมแผนพฒันำขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ินหรือตำมที่
กฎหมำยก ำหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนสง่เสริมกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภท  
ตำมระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ำรองจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรไม่น้อยกว่ำสำมเดือนและกันไว้อีก  
ร้อยละสบิของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีนั้น  เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนและ 
กรณีที่มี สำธำรณภัยเกิดข้ึน  
 -   เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องด ำเนินกำร  

ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หำกไม่ด ำเนินกำรภำยใน
ระยะเวลำ ที่ก ำหนดให้กำรใช้จ่ำยเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินใช้จ่ำยเงินสะสม โดยค ำนึงถึงฐำนะกำรเงิน กำรคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และเสถียรภำพในระยะยำว     

       -  ขอเรียนเชิญ ท่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ  ได้ช้ีแจงโครงกำรที่ขอ 
อนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563  (ครั้งที่  1/2563)  เพื่อ
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด้ำนบริกำรชุมชนและสังคมหรือ
กิจกำรที่เป็นกำรเพิ่มพูนรำยได้หรือบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ค่ะ  
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นำยมงคล แซ่ซือ  -  เรียนท่ำนประธำน สมำชิกทุกท่ำน กำรพิจำณำขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสม  ประจ ำปี 
นำยก อบต. งบประมำณ พ.ศ. 25๖3 (ครั้งที่  1/๒๕๖3)  เพื่อก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดินลง

หินคลุก   ถนนลูกรัง ถนนดินยกระดับ  วำงท่อระบำยน้ ำ   รำงระบำยน้ ำ  ภำยในต ำบลหนองค้ำ 
เนื่องจำกประชำชนมีควำมเดือดร้อนเพรำะถนนช ำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน
และเกิดฝุ่นฟุ้งกระจำยในช่วงฤดูแล้ง ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง มีน้ ำท่วมขังชุมชนช่วงฝนตก
หนัก เนื่องจำกระบำยน้ ำออกจำกชุมชนไมท่ัน จึงมีควำมจ ำเป็นเรง่ด่วนในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง 
เพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน แต่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ ไม่ได้ตั้ง
งบประมำณเพื่อกำรนี้ไว้    

ดังนั้น เพื่อบริกำรชุมชนและสังคมและบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื้นที่
ต ำบลหนองค้ำ  ที่มีควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็นกำรเร่งด่วน   จึงขอเสนอโครงกำรพิจำณำ
ขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสมด ำเนินกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง    และซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนดินลงหินคลุก ถนนลูกรัง ถนนดินยกระดับ วำงท่อระบำยน้ ำ รำงระบำยน้ ำ ภำยในต ำบล
หนองค้ำ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำร
เก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙  (๑) ประกอบหนังสืออ ำเภอพยุห์ ด่วนที่สุด ที่ ศก ๐๐๒๓.๑๖/
๓๗๒๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๖๒ เรื่อง ยกเว้นกำรใช้จ่ำยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เป็นอ ำนำจของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ พิจำรณำอนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง จ ำนวน 2๓ รำยกำร เป็นเงิน 4,648,2๐๐.-บำท 
(รำยละเอียดตำมเอกสำรที่ได้แจกให้ทุกท่ำน)  ดังนี ้

 
โครงการพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 (ครั้งท่ี  1/๒๕๖3) 

 
ล าดับ

ท่ี 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนหนองค้ำ หมู่ที่ ๑  

(แยกบ้ำนนำยไพบูลย์ เดือนเพ็ง) 
 - ผิวจรำจรกว้ำง ๓.๐๐ ม. 
  ยำว ๑๑๘.๐๐ ม. หนำ ๐.๑๕ ม. 
  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 354.๐๐ ตร.ม. 
  ไหล่ทำงข้ำงละ 0.10 ม. 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนข้อก ำหนดของ อบต.หนองค้ำ 

๒๒๒,๐๐๐ 

2 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนหนองค้ำ หมู่ที่ ๑ 
(ซอยบ้ำนทำยกหลวย) 
- ผิวจรำจรกว้ำง 4.๐๐ ม. 
ยำว 5๘.๐๐ ม. หนำ ๐.๑๕ ม. 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 232.๐๐ ตร.ม. พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. 
ขนำด Ø๐.3๐x๑.๐๐ ม. จ ำนวน 4 ท่อน 1 จุด 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนข้อก ำหนดของ อบต.หนองค้ำ) 

๑๕๑,๐๐๐ 
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ล าดับ
ท่ี 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

3 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนเสมอใจ หมู่ที่ 7 
(ซอยโรงสีข้ำวเช่ือมบ้ำนส ำโรง ต ำบลพรหมสวัสดิ์) 
-ผิวจรำจรกว้ำง 4.๐๐ ม. 
ยำว 112.๐๐ ม. หนำ ๐.๑๕ ม. 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 448.๐๐ ตร.ม. 
พร้อมขยำยถนนข้ำงละ 1.00 เมตรพร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. 
ขนำด Ø๐.3๐x๑.๐๐ ม. จ ำนวน 5 ท่อน 1 จุด 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนข้อก ำหนดของ อบต.หนองค้ำ) 
 

๓๑๒,๐๐๐ 
 

4 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนเสมอใจ หมู่ที่  7 
(ซอยบ้ำนนำงเพ็ญ ค ำเนตร)  
ผิวจรำจรกว้ำง 3.๐๐ ม.  
ยำว 26.๐๐ ม. หนำ ๐.๑๕ ม.  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 78.๐๐  ตร.ม.  
พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ คสล.  
ขนำด Ø๐.3๐x๑.๐๐ ม. จ ำนวน 5  ท่อน  ๑ จุด  
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนข้อก ำหนดของ อบต.หนองค้ำ)  
 

๕๑,๐๐๐ 
 

5 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหนองค้ำ หมู่ที่ 1 
(เส้นข้ำงบ้ำนนำยจวน อรรถวัน) 
 - ผิวจรำจรกว้ำง ๓.5๐ ม. 
  ยำว 24.๐๐ ม. หนำ ๐.๑๕ ม. 
  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 84.๐๐ ตร.ม. 
  ไหล่ทำงข้ำงละ 0.10 ม. 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนข้อก ำหนดของ อบต.หนองค้ำ 
 

๕๒,๐๐๐ 
 

6 โครงกำรซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหนองค้ำ หมู่ 1  
(คุ้มหนองกะฮอก) 
 - ผิวจรำจรกว้ำง 4.0๐ ม. 
  ยำว 12.๐๐ ม. หนำ ๐.๑๕ ม. 
  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 48.๐๐ ตร.ม.  ไหล่ทำงข้ำงละ 0.10 ม. 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนข้อก ำหนดของ อบต.หนองค้ำ) 
 
 
 
 

๒๘,๐๐๐ 
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ล าดับ
ท่ี 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

7 โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
บ้ำนบก หมู่ที่ 4  
(หน้ำบ้ำนนำยประสิทธ์ิ ฤทธ์ิชิน -ไปหนองแฮด) 
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง ๓.๐๐ ม.  
ยำว 76๕.๐๐ ม.  
หรือมีปริมำณหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 229.5๐ ลบ.ม. 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนข้อก ำหนดของ อบต.หนองค้ำ) 

๑๗๘,๕๐๐ 
 

8 โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนเพื่อกำรเกษตรบ้ำนหนองค้ำ  
หมู่ที่ 1   จ ำนวน 4 ช่วง หรือควำมยำวรวม 1,510.00 ม.ปริมำณหิน
คลุกไม่น้อยกว่ำ 453.00 ลบ.ม. 
ช่วงท่ี 1  ขนำดผิวจรำจร กว้ำง 3.00 ม. ยำว 200.00 ม. หรือมี
ปริมำณหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 60 ลบ.ม. 
ช่วงท่ี 2  ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 3.00 ม.  ยำว 540.00 ม. หรือมี
ปริมำณหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 162 ลบ.ม. 
ช่วงท่ี 3  ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 3.00 ม. ยำว 340.00 ม. หรือมีปริมำณ
หินคลุกไม่น้อยกว่ำ 102 ลบ.ม. 
ช่วงท่ี 4  ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 3.00 ม.ยำว 430.00 ม. หรือมีปริมำณ
หินคลุกไม่น้อยกว่ำ 129 ลบ.ม. 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนข้อก ำหนดของ อบต.หนองค้ำ) 

๓๕๒,๔๐๐ 
 

9 โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนเพื่อกำรเกษตรบ้ำน 
หนองสะลำม หมู่ที่ 6 (คุ้มหนองมีดสะนำก)  
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง ๓.๐๐ ม.  
ยำว 640.๐๐ ม.  
หรือมีปริมำณหินคลุกไม่น้อยกว่ำ ๑92.๐๐ ลบ.ม. 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนข้อก ำหนดของ อบต.หนองค้ำ) 

๑๔๙,๓๐๐ 
 

10 โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนเพื่อกำรเกษตรบ้ำนหนองค้ำ  
หมู่ที่ 2(หนองกะบูรณ์)  
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง ๓.๐๐ ม.  
ยำว 1,760.๐๐ ม.  
หรือมีปริมำณหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 528.๐๐ ลบ.ม. 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนข้อก ำหนดของ อบต.หนองค้ำ) 

๔๑๐,๗๐๐ 
 

11 โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้ำนหนองค้ำ หมู่ที่ 1 - บ้ำนบก  
หมู่ที่ 4 (บ้ำนป่ำ)  
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 2.5๐ ม.  
ยำว 1,250.๐๐ ม. หรือมีปริมำณหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 312.5๐ ลบ.ม. 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนข้อก ำหนดของ อบต.หนองค้ำ) 

๒๔๓,๑๐๐ 
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ล าดับ 
ท่ี 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

12 โครงกำรปรบัปรงุถนนลงหนิคลกุบำ้นบก หมูท่ี่ 4 - บ้ำนหนองยวน ต ำบล
วังหิน อ ำเภอวังหิน 
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 3.0๐ ม.  
ยำว 1,500.๐๐ ม.  
หรือมีปริมำณหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 450.0๐ ลบ.ม. 
พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ คสล.ขนำด Ø๐.3๐x๑.๐๐ ม.  
จ ำนวน 2 จุดๆ ละ 5 ท่อน รวม 10 ท่อน 
พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ คสล.ขนำด Ø๐.6๐x๑.๐๐ ม.  
จ ำนวน 2 ท่อน 1 จุด 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนข้อก ำหนดของ อบต.หนองค้ำ) 

๔๙๘,๔๐๐ 
 

13 โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้ำนหนองออ หมู่ที่ 3 – บ้ำน 
สร้ำงหว้ำ  ต ำบลโนนเพ็ก 
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 3.0๐ ม.  
ยำว 800.๐๐ ม.  
หรือมีปริมำณหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 120.0๐ ลบ.ม. 
พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ คสล.ขนำด Ø๐.3๐x๑.๐๐ ม.  
จ ำนวน 3 จุดๆ ละ 5 ท่อน รวม 15 ท่อน 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนข้อก ำหนดของ อบต.หนองค้ำ) 

๑๕๒,๓๐๐ 
 

14 โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุกเพื่อกำรเกษตร บ้ำนโพธ์ิน้อย  
หมู่ที่ 5  (ทิศตะวันออกวัดป่ำหนองแฮด) 
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 2.5๐ ม.  
ยำว 550.๐๐ ม.  
หรือมีปริมำณหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 68.75 ลบ.ม. 
พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ คสล.ขนำด Ø๐.3๐x๑.๐๐ ม.  
จ ำนวน  5 ท่อน 1 จุด 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนข้อก ำหนดของ อบต.หนองค้ำ) 

๘๕,๑๐๐ 
 

15 โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุกเพื่อกำรเกษตร บ้ำนหนองออ  
หมู่ที่ 3  ต ำบลหนองค้ำ - บ้ำนโพธ์ิเก่ำ ต ำบลโนนเพ็ก 
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4.0๐ ม.  
ยำว 795.๐๐ ม.  
หรือมีปริมำณหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 318.00 ลบ.ม. 
พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ คสล.ขนำด Ø๐.3๐x๑.๐๐ ม.  
จ ำนวน 2 จุดๆละ 6 ท่อน รวม 12 ท่อน 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนข้อก ำหนดของ อบต.หนองค้ำ) 

๓๑๗,๖๐๐ 
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ล าดับ

ท่ี 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
16 โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกเพื่อกำรเกษตร บ้ำนหนองค้ำ 

หมู่ที่ 2 (นำนำยส ำนวน รุ่งแสง) 
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 3.0๐ ม.  
ยำว 185.๐๐ ม.  
หรือมีปริมำณหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 55.50 ลบ.ม. 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนข้อก ำหนดของ อบต.หนองค้ำ) 

๔๗,๐๐๐ 
 

17 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลงลูกรังและลงหินคลุก หมู่ที่ 5  
(เส้นทำงทิศเหนือวัดเมธี) 
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 3.0๐ ม.  
ยำว 335.๐๐ ม.  
หรือมีปริมำณหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 100.50 ลบ.ม. 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนข้อก ำหนดของ อบต.หนองค้ำ) 

๑๑๗,๘๐๐ 
 

18 โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้ำนโพธ์ิน้อย หมู่ที่ 5 
(คุ้มหนองแฮด) 
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 3.5๐ ม.  
ยำว 210.๐๐ ม.  
หรือมีปริมำณหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 73.50 ลบ.ม. 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนข้อก ำหนดของ อบต.หนองค้ำ) 

๕๗,๑๐๐ 
 

19 โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
บ้ำนหนองค้ำ หมู่ที่ 1 (เส้นทำงไปหนองขำม) 
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 3.0๐ ม.  
ยำว 1,460.๐๐ ม.  
หรือมีปริมำณหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 438.00 ลบ.ม. 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนข้อก ำหนดของ อบต.หนองค้ำ) 

๓๔๐,๗๐๐ 
 

20 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อมขยำยถนนบ้ำนหนองค้ำ หมู่ที่ 2  
(จำกถนน ศก.3015-สำมแยก) 
วำงท่อ คสล.ขนำด ๐.8๐x๑.๐๐ ม.  
จ ำนวน 61 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.จ ำนวน 7 บ่อ 
ยำวรวม 70.๐๐ ม. และขยำยผิวจรำจรเทพื้น คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 
130 ตร.ม. 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนข้อก ำหนดของ อบต.หนองค้ำ) 

๒๙๙,๕๐๐ 
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ล าดับ
ท่ี 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

21 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำบ้ำนบก  หมู่ 4  
(บ้ำนนำยพุทธ สุภำพ-บ้ำนนำงมี ต้นศรี) 
ขนำดกว้ำง ๐.3๐ ม. ยำว 50.00 ม. 
ลึก 0.30 ม. พร้อมฝำปิดรำงระบำยน้ ำจ ำนวน 50 ฝำ 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนข้อก ำหนดของ อบต.หนองค้ำ) 

๙๑,๓๐๐ 
 

22 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพัก บ้ำนหนองออ หมู่ 3  
(บ้ำนนำยมัด ท้องที่ - สำมแยกทิศใต้ศำลำประชำคม) 
ท่อ คสล.ขนำด ๐.3๐x๑.๐๐ ม. จ ำนวน240 ท่อน  
พร้อมบ่อพัก คสล.จ ำนวน 30 บ่อ 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนข้อก ำหนดของ อบต.หนองค้ำ) 

๓๔๒,๔๐๐ 
 

23 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหนองค้ำ  หมู่ที่ 1  
(บ้ำนนำงแกด  รุ่งแสง – นำยวิชัย  รุ่งแสง) 
-ผิวจรำจร กว้ำง 3 เมตร  ยำว 80.00 ม.หนำ 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่ำ  240.00 ตร.ม.  
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนข้อก ำหนดของ อบต.หนองค้ำ) 
 
 

149,000 

รวม  23  โครงกำร 4,648,2๐๐   
 

ที่ประชุม  - รับทรำบ 
นำยสมภำร  หันแถลง    - เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชำชนในเขตพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำและ 
ประธำนสภำฯ เพื่อให้กำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ สำมำรถตอบสนองต่อควำม

ต้องกำรของประชำชนได้เป็นอย่ำงมปีระสทิธิภำพ จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจำรณำอนุมัติใช้
จ่ำยขำดเงินสะสม  จ ำนวน  2๓ รำยกำร เป็นเงิน 4,648,2๐๐.-บำท  (-สี่ล้ำนหกแสนสี่หมื่น-
แปดพันสองร้อยบำทถ้วน-)  เพื่อด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ ตำมที่ท่ำนนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองค้ำ ได้ช้ีแจงแล้วข้ำงต้น ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจำรณำ  มีสมำชิกท่ำนใดจะ
อภิปรำยหรือจะเสนอหรือไม่   

นำยสังวำล  เกษี -  เรียนประธำนสภำฯ  ขอให้ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  อธิบำยรำยละเอียดแต่ละโครงกำรที่จะ
พิจำรณำกำรใช้จ่ำยเงินสะสม  ว่ำโครงกำรทีเ่สนอมำเหมำะสมหรือไมเ่พื่อที่จะแก้ไขปญัหำ 
ของแต่ละหมู่บ้ำน ครบั 

นำยสมภำร  หันแถลง    - เชิญผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  ช้ีแจงครับ 
 ประธำนสภำฯ  
นำยสีหโยธิน  แก่นดี - เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกทุกท่ำน รำยละเอียดโครงกำรฯ ดูตำมแบบสรุป 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  ผลประมำณรำคำก่อสร้ำง   ตำมที่แจกจ่ำยให้  จ ำนวน 23  โครงกำร ครับ 
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นำงปรำณี  ค ำโพธ์ิ - เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  เนื่องจำกได้รับกำรร้องเรียนจำกชำวบ้ำนว่ำมีปัญหำน้ ำท่วม

ขัง    
ส.อบต. หมู่ที่ 5 เนื่องจำกไม่มีไหล่ทำง  เพื่อแก้ไขปัญหำกำรระบำยน้ ำ  โดยกำรวำงท่อระบำยน้ ำ  ขอเสนอ

สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำเพื่อแก้ไขปัญหำต่อไป ค่ะ 
นำยสมภำร  หันแถลง    -  ส ำหรับกำรแก้ไขกำรระบำยน้ ำของแต่ละหมู่บ้ำนก็ฝำกทำงผู้บริหำรพิจำรณำต่อไป 
   ประธำนสภำฯ    
นำยมงคล  แซ่ซือ -  โครงกำรที่เสนอมำนั้น  เป็นกำรที่เสนอเพื่อแก้ปญัหำควำมเดือดรอ้น  ต้องน ำสู ่
   นำยก อบต.      กระบวนกำรจัดท ำแผนเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถ่ินในโอกำสต่อไปครับ 
นำยสมภำร  หันแถลง    -  มีท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่ครับ  เชิญครับ 
   ประธำนสภำฯ 
นำยสมชิต  แซ่อึ้ง - ขอเสนอแนะแนวทำงส ำหรับโครงกำรที่จะด ำเนินกำรควรระบุพิกัดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด 
ส.อบต. หมู่ที่ 4    ด้วยครับ 
  -  สอบถำมเรื่อง กำรแก้ปัญหำถนน ม. 1 ที่ท ำคอนกรีตทับเส้นเดิมสำมำรถท ำได้หรือไม่และ 
     มีวิธีกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงอื่นหรือไม่ 
นำยมงคล  แซ่ซือ  -  เมื่อเกิดปัญหำน้ ำท่วมขัง  และชุมชนไม่ต้องกำรที่จะท ำรำงระบำยน้ ำเพรำะพื้นที่สูง  
  นำยก อบต.      และรุกล้ ำเขตพื้นที่ของประชำชนในขุมชน  จึงจ ำเป็นต้องหำวิธีแก้ปัญหำเพื่อบรรเทำ 

  ควำมเดือดร้อน  โดยกำรปรับพื้นถนนให้สูงข้ึนเพรำะบริเวณที่น้ ำท่วมขังเป็นรอยต่อ 
  ของถนนและถนนเกิดกำรยุบตัวลงท ำให้เกิดปัญหำ จึงได้ด ำเนินกำรแก้ปัญหำตำมที่ 
  กล่ำวมำและชุมชนเกิดควำมพึงพอใจ 

 นำยสมภำร   หันแถลง -  เป็นเรื่องที่ดีที่ทุกท่ำนได้อภิปรำยเพื่อกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือนร้อนของประชำชนตำม 
  ประธำนสภำฯ    โครงกำรที่เสนอมำ 

- มีท่ำนใดจะอภิปรำยเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  ถ้ำไม่มีผู้ใดอภิปรำยหรือเสนออะไรอีก ผมขอ
มติที่ประชุมในกำรพิจำรณำอนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
(ครั้งที่  1/2563)  จ ำนวน  2๓ รำยกำร งบประมำณ  4,648,2๐๐.-บำท  ตำม
รำยละเอียดโครงกำรที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ขอมติที่ประชุม ครับ  

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1/2563)  

จ ำนวน  2๓ รำยกำร งบประมำณ  4,648,2๐๐.-บำท  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์   
โดยมีมติ  -  อนุมัติ          14   เสียง   

    -  ไม่อนุมัติ         -    เสียง 
             - งดออกเสียง      -   เสียง   
ระเบียบวาระที่  4 เรื่องอ่ืนๆ 
นำยสมภำร  หันแถลง -  เรื่องโครงกำรขุดเจำะน้ ำบำดำล ขอเชิญนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล  ครับ 
ประธำนสภำฯ   
นำยมงคล  แซ่ซือ -  เรื่องโครงกำรขุดเจำะน้ ำบำดำล   ฝำกให้สมำชิกทุกท่ำนได้ประชำสัมพันธ์   
นำยก อบต. ให้ประชำชนในหมู่บ้ำนที่ประสงค์จะขอขุดเจำะน้ ำบำดำล  โดยเสนอขอควำมอนุเครำะห์ 

จำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ให้ยื่นเอกสำรได้ตลอด  พร้อมแนบเอกสำร  
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ส ำเนำบัตรประชำชน  และสถำนที่ที่ใช้ด ำเนินกำร ครับ  
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ที่ประชุม  -  รับทรำบ 
 
นำยสมภำร  หันแถลง    -  ผมขอปิดประชุม ครับ 
ประธำนสภำฯ 
 
ปิดประชุม  เวลำ  15.30  น.  
  

 
 
(ลงช่ือ)   อ ำไพร  วงศ์เงินยวง     ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 

          (นำงอ ำไพร  วงศ์เงินยวง) 
   เลขำนุกำรสภำ  อบต. 

(ลงช่ือ)      ตุ๋ย  รุ่งแสง  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
    (นำยตุ๋ย  รุ่งแสง) 

ส.อบต.หมู่ 1 
 

  (ลงช่ือ)     สมชิต  แซ่อึ้ง           กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
   (นำยสมชิต  แซ่อึ้ง) 

ส.อบต.หมู่ 4 
   

  (ลงช่ือ)      ปรำณี  ค ำโพธ์ิ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
    (นำงปรำณี  ค ำโพธ์ิ) 

  ส.อบต.หมู่ 5 
 

  (ลงช่ือ)     สมภำร  หันแถลง       ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
            (นำยสมภำร  หันแถลง) 
                                       ประธำนสภำ  อบต.หนองค้ำ 

 

 

 

 

 

 

 



 -12- 
 

 

 


