
บันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่  ๑ 
วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายเลี่ยม  ดากลาง รองประธานสภา เลี่ยม  ดากลาง  
2 นายหมึก  สีเหลื่อม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 หมึก  สีเหลื่อม  
3 ร.ต.ต.วัชรชัย  ธีรวโิรจน์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 วัชรชัย  ธีรวโิรจน์  
4 นายอุดม  อุดแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 อุดม  อุดแก้ว  
5 นางระเบียบ  จิตกลาง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4 ระเบียบ  จิตกลาง  
6 นายชาตรี  นาคมณี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ชาตรี  นาคมณี  
7 นายสมพงษ์  กลมกล่อม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 สมพงษ์  กลมกล่อม  
8 นายส าราญ  ยินดีชาติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ส าราญ  ยินดีชาติ  
9 นายใจเมือง  ระบายศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ใจเมือง  ระบายศรี  

10 นายขันติ  แก้วงา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 ขันติ  แก้วงา  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 
ล าดับ 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายส าลี  สียางนอก ประธานสภา ส าลี  สียางนอก  
๒ นางสาวอ าพร  ทิพย์ลม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 อ าพร  ทิพย์ลม  
๓ นายชื่น  ราชสุรินทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ชื่น  ราชสุรินทร์  
๔ นายสมส่วน  สกุลกัมปนาท สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 สมส่วน  สกุลกัมปนาท  

 

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  ถนัยถิระพัฒน์ รองนายก อบต. เสาวลักษณ์  ถนัยถิระพัฒน์  
๔ นายนิวัฒน์  บุญประกอบ เลขานายก อบต. นิวัฒน์  บุญประกอบ  
๕ นายคมสัน  กุลไกลจักร ปลัด  อบต. คมสัน  กุลไกลจักร  

 



             เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา  เข้าประชุมครบองค์
ประชุมแล้ว   โดยมีรองประธานสภาฯท าหน้าที่เป็นประธานสภาฯ  จึงได้เริ่มการประชุม  ในเวลา   ๑๓.๓๐  น.   

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอใหม่ 
๓.๑ การก าหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ  ประจ าปี  ๒๕๖๒ 

ประธานสภาฯ   เชิญเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการก าหนดสมัยประชุม 

เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ  ๒๑  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลา  
และวันเริ่มต้นประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของปีถัดไป  ให้ประธานสภาน าปรึกษาท่ีประชุม  สมัยสามัญประจ าปี  
สมัยแรกของแตะละปี  โดยให้น าความข้อ  ๑๑  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ประธานสภา ได้ปรึกษากับสมาชิกสภาว่า  จะก าหนดสมัยประชุมสภา  ประจ าปี  ๒๕๖๒ 

นายขันติ  แก้วงาน ขอน าเสนอการก าหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ  ประจ าปี  ๒๕๖๒  ดังนี ้

 สมัยที่  ๒  ประจ าปี ๒๕๖๒  ระหว่างวันที่   ๑ - ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 สมัยที่  ๓  ประจ าปี ๒๕๖๒  ระหว่างวันที่   ๑ - ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

สมัยที่  ๔  ประจ าปี ๒๕๖๒  ระหว่างวันที่   ๑ - ๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
สมัยแรก   ประจ าปี ๒๕๖๓  ระหว่างวันที่    ๑ - ๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ  ด้วยคะแนนเสียง  เห็นด้วย  ๙  เสียง   
 งดออกเสียง  ๑  เสียง 

 ๓.๒  การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา อบต.  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เลขานุการสภา ได้ชี้แจง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  ๒   
 พ.ศ.  ๒๕๕๙  ข้อ  ๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่น  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 ประกอบด้วย (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาคัดเลือกจ านวน  ๓  คน 

 

 

 

 



ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกสภาได้เสนอชื่อสมาชิกสภา  เพ่ือเป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 คนที่  ๑   

นายหมึก  สีเหลือม  เสนอชื่อ นายขันติ  แก้วงา  และมีผู้รับรอง ๒ คน คือ  
นายอุดม  อุดแก้ว และนายชาตรี นาคมณี โดยไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีก   
จึงเป็นอันว่า  นายขันติ  แก้วงา ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
ในส่วนของสมาชิกสภา  คนที่  ๑ 
คนที่ ๒  
นายอุดม  อุดแก้ว เสนอ นายสมพงษ์  กลมกล่อม มีผู้รับรอง ๒ คน คือ  
นายหมึก สีเหลือม และ นายใจเมือง  ระบายศรี   โดยไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออีก  จึง
เป็นอันว่า  นายสมพงษ์  กลมกล่อม  ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาทอง
ถิ่น ในส่วนของสมาชิกสภา  คนที่  ๒ 

คนที่ ๓  
นายขันติ  แก้วงา  เสนอชื่อ ร.ต.ต.วชัรชัย  ธีระวิโรจน์  มีผูร้ับรอง ๒ คน คือ นาย
ส าราญ  ยินดีชาติ   และ นางระเบียบ จิตกลาง โดยไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออีก  จึง
เป็นอันว่า  ร.ต.ต.วัชรชัย  ธีระวิโรจน์  ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาทอง
ถิ่น ในส่วนของสมาชิกสภา  คนที่  ๓  

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้บุคคลทั้งสามเข้าเป็นตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

                                3.๓ การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นกรรมการติดตาม 
 และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประธานสภา เชิญเลขานุการสภาฯ ให้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

เลขานุการสภา ได้ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการท าแผนพัฒนา  องค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  ๒   
 พ.ศ.  ๒๕๕๙ ข้อ  ๒๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ 
 ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่น  ที่สภา 
 ท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน  สามคน 

ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกสภาได้เสนอบุคคลตามล าดับ  ๓  คน   

 คนที่  ๑   
ร.ต.ต.วชัรชัย  ธีระวิโรจน์  เสนอชื่อ นายชาตรี  นาคมณี  และมีผู้รับรอง ๒ คน คือ  
นายระเบียบ  จิตรกลาง  และนายสมพงษ์  กลมกล่อม โดยไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคล
อ่ืนอีก  จึงเป็นอันว่า  นายชาตรี  นาคมณี  ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  ๑ 

คนที่ ๒  
นายชาตรี  นาคมณี  เสนอ นายอุดม  อุดแก้ว มีผู้รับรอง  ๒ คน คือ  
นายหมึก สีเหลือม และ นายส าราญ  ยินดีชาติ   โดยไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออีก  จึง
เป็นอันว่า  นายอุดม  อุดแก้ว ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่  ๒ 



 

คนที่ ๓  
นายขันติ  แก้วงา  เสนอชื่อ นายส าราญ  ยินดีชาติ  มีผู้รับรอง ๒ คน คือ 
นายร.ต.ต.วชัรชัย  ธีระวิโรจน ์ และ นายชาตรี  นาคมณี  โดยไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออีก  
จึงเป็นอันว่า นายส าราญ  ยินดีชาติ  ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่  ๓  

 ๓.๔  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  ๓๑  
มกราคม  ๒๕๖๒  เป็นเงิน  ๖,๑๖๕,๖๓๕.๖๒  บาท  โดยกันเงินเป็นค่าใช้จ่าย
ตามรายละเอียดดังนี้ 
๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า  ๓  เดือน  เป็นเงิน  ๕๙๒,๐๐๐ บาท 

เป็นเงิน  ๑,๗๗๖,๐๐๐  บาท 
๒. กันไว้ร้อยละ สิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เป็นเงิน   

๒,๔๙๐,๐๐๐  บาท 
 



 
๓. คงเหลือเงินสะสมที่สามารถจ่ายขาดได้  เป็นเงิน  ๑,๘๙๙,๖๓๕.๖๒ บาท   

ประธาน เชิญผู้บริหารได้เสนอโครงการ  เพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

นายก อบต. ได้ชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร  ในพื้นที่เกี่ยวกับถนนขนส่ง 
 ผลผลิตทางการเกษตร  ที่จะต้องมีการซ่อมแซม หรือปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ดี  

 เนื่องจากหลังจากฤดูฝนแล้ว  ถนนมักจะเป็นหลุมเป็นบ่อ ยากต่อการสัญจรเพื่อ 
 เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว 

       จึงขอเสนอโครงการแก้ไขปัญหาโดยขออนุมัติจา่ยขาดเงินสะสมตามระเบียบ
เพ่ือให้ สภาพิจารณา  ดังนี้ 
๑. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านศรีสง่า  หมู่ที่  ๔ ต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 

(สายบ่อขยะ)  ขนาดกว้าง  ๔  ยาว  ๑,๔๒๐ เมตร  หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  ๕๖๘ ลบ.ม.  งบประมาณ  ๘๙,๐๐๐  บาท 

๒. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  บ้านโนนทอง  หมูที่  ๓   ต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา  
(สายไปบ้านโนนขี้เหล็ก)  ขนาดกว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๑,๘๘๐  เมตร  หนา  
๐.๑๐  เมตร  หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  ๗๒๕ ลบ.ม.      งบประมาณ    
๑๓๐,๐๐๐  บาท 

๓. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  สายบ้านเสื้อชะเง้อ  หมู่ที่  ๕  ต าบลทุ่งกระตาด
พัฒนา (สายเลียบคลอง)  ขนาดกว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๑,๗๔๐  เมตร  หนา  
๐.๑๐  เมตร  หรือ  มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  ๖๙๖  ลบ.ม.  งบประมาณ  
๑๒๐,๐๐๐  บาท 

๔. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  บ้านโนนสีทอง  หมู่ที่ ๑๐ ต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา  
ช่วงที่  ๑  ขนาดกว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๙,๘๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๐  เมตร  
หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  ๓๙๒  ลบ.ม. 
ช่วงที่  ๒  ขนาดกว้าง  ๔ เมตร  ยาว  ๙๐  เมตร  หนา  ๑.๑๐  เมตร  หรือมี
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  ๓๖  ลบ.ม. 
ช่วงที่  ๓  ขนาดกว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๑๔๐  เมตร  หนา  ๐.๑๐  เมตร  หรือม ี
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  ๔๒  ลบ.ม.  งบประมาณ  ๘๑,๐๐๐  บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินโครงการดังกล่าว ข้างต้น ได้ 
  ด้วยคะแนนเสียง  เห็นด้วย  ๙  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

 ๓.๕ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  ๒๕๖๒ 

ประธานสภา เชิญเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  
๓ พ.ศ.  ๒๕๔๓  ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือ  โอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายใหม่ให้เป็นอ านาจของภาท้องถิ่น  ข้อ ๒๖ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายต่างๆ  ให้เป็นอ านาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 



นายก อบต. ได้ชี้แจงการขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้แต่มีความ
จ าเป็นที่จะต้องจ่าย  ๒  รายการ  คือ 

 โอนเพิ่ม 

 กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หมวดเงินอุดหนุน 

 เงินอุดหนุน 

-  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองก่ี  เพ่ือติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่  
๓  บ้านโนนทอง  งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

  

 โอนลด   
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  เงินเดือน ขอโอนลด 
๑๐,๐๐๐  บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  ๒๕๖๒  รายการดังกล่าวได้ 

 ด้วยคะแนนเสียง  เห็นด้วย  ๙  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

 ๓.๕  การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ค าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
๒๕๖๑ (รายการกันเงิน) 

ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

เลขานุการ ได้ชี้แจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การ
ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๔  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๕๙  ในกรณีที่มีรายจ่าย  
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้ อปท.รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสมาชิกสภาท้องถิ่นได้อีก
ไม่เกินระยะเวลา หนึ่งปี กรณีสิ้นสุดระยะเวลากันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว  หาก 
อปท. ยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน  ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้อีกไม่
เกิน หนึ่งปี  ต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
รายการดังกล่าว ท าให้ ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนสถานที่
ก่อสร้าง  ให้อนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี   ต่อ
สภาแล้วแต่กรณี  และโครงการดังกล่าว  ต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ
ให้กันเงินไว้ 

นายก อบต.  ได้ชี้แจงการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง ค าชี้แจง โครงการวางท่อระบายน้ า บ้านเสือ
ชะเง้อ หมู่ที่  ๕  ซ่ึงเดิมเปน็งบประมาณ ปี  ๒๕๖๑  และได้กันเงินไว้แล้ว  
แต่เนื่องจากมีการแก้ไขแบบโครงการ  ท าให้ต้องมีการแก้ไขรายละเอียด ดังนี้ 

 เดิม 
-โครงการวางท่อระบายน้ า  หมู่ที่  ๕  บ้านเสื้อชะเง้อ  งบประมาณ   

 ๔๐๐,๐๐๐  บาท  
 



 ช่วงที่  ๑ ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร  จ านวน  ๕๗  ท่อน บ่อพัก ๔ บ่อ 
 ช่วงที่  ๒ ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐  เมตร จ านวน ๑๗๓ ท่อน บ่อพัก ๑๘ บอ่ 

 แก้ไขเป็น 
 ช่วงที่  ๑ ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๔๐ เมตร จ านวน  ๕๗ ท่อน บ่อพัก  ๔  บ่อ 

ช่วงที่  ๒ ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๔๐  เมตร จ านวน  ๑๓๗  ท่อน  บ่อพัก 
        ๑๔  บ่อ 
ช่วงที่  ๓  ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๔๐  เมตร จ านวน  ๓๖  ท่อ  บ่อพัก ๔  บ่อ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  ๒๕๖๑  รายการ 
 ดังกล่าวได้ 

 ๓.๖  การพิจารณาคัดเลือกตัวแทน สมาชิกสภาฯ  เข้าเป็นคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ 

ประธานสภา เชิญเลขานุการได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ 

เลขานุการสภา ได้ชี้แจงเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นท้องที่   พ.ศ.  ๒๕๖๑   
ข้อ  ๑๒  ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพประกอบด้วย 

 (๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มอบหมาย  ๒ คน 

ประธานสภา เชิญสมาชิกสภาได้เสนอชื่อ  สมาชิกสภา  จ านวน  ๒  คน  เพ่ือเข้าเป็น
คณะกรรมการกองทุน 

นายขันติ แก้วงา ขอเสนอ  นางระเบียบ  จิตรกลาง 

นายหมึก สีเหลื่อม ขอเสนอชื่อ  นายใจเมืองระบายศรี 
 และไม่มีผู้ใดเสนอบุคคลอ่ืนอีก  จึงเป็นอันว่า  ทั้งสองคนได้รับมอบหมายจากสภาฯ  

ให้เข้าเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องอ่ืนๆ  
 ๔.๑ ระบบประปาภูมิภาค ที่มีการขยายเขตในพ้ืนที่ อบต. 
 ๔.๒ การซ่อมแซมฟ้าสาธารณะ 

    ปิดประชุมเวลา   ๑๒.๐๐  น.   
 
   ลงช่ือ                               ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นางสาวเนตรดาว  สมฤทธิ์) 
     ผู้ช่วยเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
 
 
 



 
   ลงช่ือ               คมสัน  กุลไกรจักร     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายคมสัน  กุลไกรจักร) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
 
 
 
   ลงช่ือ                   ส ำลี  สียำงนอก  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                (นายส าลี  สียางนอก) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
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