
บันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่ 1  ครั้งที่  ๑ 

วันที่  5  กรกฎาคม  2562 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 

------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายส าลี  สียางนอก ประธานสภา ส าลี  สียางนอก  
2 นายเลี่ยม  ดากลาง รองประธานสภา เลี่ยม  ดากลาง  
3 นายหมึก  สีเหลื่อม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 หมึก  สีเหลื่อม  
4 ร.ต.ต.วัชรชัย  ธีรวโิรจน์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 วัชรชัย  ธีรวโิรจน์  
5 นายอุดม  อุดแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 อุดม  อุดแก้ว  
6 นางสาวอ าพร  ทิพย์ลม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 อ าพร  ทิพย์ลม  
7 นายสมส่วน  สกุลกัมปนาท สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 สมส่วน  สกุลกัมปนาท  
8 นางระเบียบ  จิตกลาง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4 ระเบียบ  จิตกลาง  
9 นายชาตรี  นาคมณี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ชาตรี  นาคมณี  

10 นายส าราญ  ยินดีชาติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ส าราญ  ยินดีชาติ  
11 นายสมพงษ์  กลมกล่อม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 สมพงษ์  กลมกล่อม  
12 นายใจเมือง  ระบายศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ใจเมือง  ระบายศรี  
13 นายขันติ  แก้วงา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 ขันติ  แก้วงา  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑ นายชื่น  ราชสุรินทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ลาประชุม  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุชาติ  พันธุ์สัมฤทธิ์ นายก อบต. สุชาติ  พันธุ์สัมฤทธิ์  
2 นายเสมียน  เจริญดี รองนายก อบต. เสมียน  เจริญดี  
3 นางเสาวลักษณ์  ถนัยถิรพัฒน์ รองนายก อบต. เสาวลักษณ์  ถนัยถิรพัฒน์  
4 นายคมสัน  กุลไกลจักร ปลัด  อบต. คมสัน  กุลไกลจักร  

  
 
 
  



 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา  เข้าประชุมครบองค์
ประชุมแล้ว   ประธานสภาฯ  จึงได้เริ่มการประชุม  ในเวลา   ๐๙.๓๐  น.    

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ โครงการจิตอาสาท าความดีฯ    ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑ /25๖๒ 
 เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน   ๒๕๖๒              

มติที่ประชุม   เห็นชอบรับรองเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องเสนอใหม่ 

 ๓.๑   การพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม 

เลขานุการสภาฯ การจ่ายขาดเงินสะสม  ต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจสอบเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๔  พ.ศ. 
๒๕๖๑  ข้อ  ๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  ได้ได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้กระท าโดยเฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้  ต้องเป็นตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

(๓) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่น้อยกว่าสามเดือน  
และกันเงินไว้อีกร้อยละสิบ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณะภัยเกิดข้ึน 

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้การจ่ายเงินสะสมนั้น เป็นอันพับไป 

       ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใช้จ่ายเงินสะสมโดยค านึกถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสถียรภาพในระยะยาว 

      ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา  มีเงินสะสม  ณ  วันที่  ๓0  
มิถุนายน  ๒๕๖๒  เป็นเงิน   ๔,๙๘๕,๖๓๕.๖๒  บาท  โดยกันเงินเป็นค่าใช้จ่าย
ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า  ๓  เดือน  ๆ ละ  
๖๐๐,๐๐๐  บาท  เป็นเงิน  1,800,000  บาท 



๒. กันไว้ร้อยละ สิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เป็นเงิน    
๒,๔๙,๐๐๐๐  บาท 

๓. คงเหลือเงินสะสมที่สามารถจ่ายขาดได้   เป็นเงิน   
๖๙๕,๖๓๕.๓๕ บาท   

ประธาน เชิญผู้บริหารได้เสนอโครงการ  เพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

นายก อบต. ไดช้ี้แจงเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร  ในพื้นที่เกี่ยวกับถนนขนส่ง 
 ผลผลิตทางการเกษตร  ที่จะต้องมีการซ่อมแซม หรือปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ดี  

 เนื่องจากหลังจากฤดูฝนแล้ว  ถนนมักจะเป็นหลุมเป็นบ่อ ยากต่อการสัญจรและ
ปัญหาน้ าท่วมพ้ืนที่การเกษตรในฤดูฝนในการระบายน้ าออกจากพ้ืนที่นา  ด้วยการขุดคลองใน
การระบายน้ า 

๑. โครงการขุดคลองเศรษฐี  หมู่ที่  ๑๒  ต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา   
ขนาดกว้าง   ๔.๕๐   เมตร   ลึกเฉลี่ย  ๒  เมตร ยาว   ๑ ,๐๔๐ เมตร        
ดินขุดตั้งคันฝั่ง คลอง (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 
งบประมาณ  จ านวน  ๔๘๖,๐๐๐    บาท 
 

เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาหาดังกล่าว จึงขอเสนอโครงการ 
        แก้ไขปัญหาโดยขออนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสมตามระเบียบเพ่ือให้สภาพิจารณา 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือจัดตั้งโครงการดั้งกล่าวด้วยเสียง เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องอ่ืน ๆ 
 -ไม่มี 
     

   ปิดประชุมเวลา   ๑๒.๐๐  น. 
 
   ลงช่ือ           เนตรดาว  สมฤทธิ์     ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นางสาวเนตรดาว  สมฤทธิ์) 
    
 

   ลงช่ือ            คมสัน  กุลไกรจักร     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายคมสนั  กุลไกรจักร) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
 
 

   ลงช่ือ             ส าลี  สียางนอก         ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           (นายส าลี  สียางนอก) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ตรวจแล้ว 

ลงชื่อ   นายขนัติ  แก้วงา 
   (นายขันติ  แก้วงา) 

    ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

ลงชื่อ    สมพงษ์  กลมกล่อม     ลงชื่อ   ชาตรี  นาคมณี 
       (นายสมพงษ์  กลมกล่อม)                                                       (นายชาตรี  นาคมณี) 
             กรรมการ                                        กรรมการ 
 
 
ลงชื่อ   ระเบียบ  จิตกลาง     ลงชื่อ  วัชรชัย  ธีรวโิรจน์วัชรชัย   
    (นางระเบียบ  จิตกลาง)                                                             (ร.ต.ต.วัชรชัย  ธีรวิโรจน์) 
         กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 

 
 


