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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑  

ครั้งที่ 2 
วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
ผู้มาประชุม 
 ๑. นายจิตตการณ์ ชุมหิรัมย์  ต าแหน่ง ประธานสภาฯ 
 2. นายนครรัชต์ สิงหะนาม  ต าแหน่ง รองประธานสภาฯ  

๓. นายวีระ งึดเกาะ   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.1 
๔. นายสมร ประสพสุข   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.4 
5. นายสมบูรณ์  ถาวรสาล ี ต าแหน่ง ส.อบต.ม.4 
6. นายโญทิน ภูมีชิต   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.5 
7. นายวชิรานนท์ มาอินทร์  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.๖ 
8. นายวิริทธิ์พล จันทาทุม  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.6 
9. นายสวัสดิ์ ทศแก้ว   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.7 
10.นายทวี  พิระชัย   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.7 
11.นายบุญเชิด เบิกบาน   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.8 
12.นายประเสริฐศักดิ์ แสนโพธิ์กลาง ต าแหน่ง ส.อบต.ม.9 
13.นายเพชร แก้วเตชะ   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.9 
๑4.นางสาวกนกวรรณ เล็งศรี  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.10 
๑5.นายภานุวัฒน์ แสนสีใส  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.10 
๑6.นายสุวรรณ์ แทนค า   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.11 
๑7.นายจักรกริช เหลือสืบชาติ  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.11 
๑8. นายยงยุทธ ภมรพืช   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.12 
19. นายตุ๋ย พลเคน   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.12 
20. นางวิละวัลย์ ทุดปอ   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.14 
21. นางอ่วง  โสภิพันธ ์   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.15 
๒2. นายพิชัย สุทธิประภา  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.15 
23. นายบุญมี  ทศแก้ว   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.16 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายณรงค์ ชูติรัมย์   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.1 
๒. นายสมชิด นพพลกรัง   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.2 
๓. นายไพมณี บรรทุปา   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.3           
๔. นายบุญเพ็ง เปล่งสันเที๊ยะ  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.5 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายถวัลย์ โขมโนทัย    ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 ๒. นายประยุทธ เนินกลาง   ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 ๓. นายบุญจันทร์ โพธิ์ไพร    ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 ๔. นางจริยา ศรีพนม    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ๕. นางเทียมจันทร์ จันทร์ดอน   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 ๖. นายสุพจน์ ขีรัมย์    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
 ๗. นางธันย์ชนก  บุตรโต    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
  ๘. นายทวี เสกรัมย์    ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
 ๙. นางประภัทรสิริ แสนบุดดี   ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๑๐. นางสุนันทา แฉล้มไธสง   ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 ๑๑. ส.ต.ท.สมโภชน์ จันทร์ดอน   ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 เมื่อถึงเวลานัดสมาชิกเข้าห้องประชุมครบองค์ประชุม นายนครรัขต์ สิงหะนาม รองประธานสภาฯ       
ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุม แจ้งระเบียบวาระการประชุมด าเนินการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
    ไม่มี   
ระเบียบวาระท่ี ๒ ญัตติที่เสนอใหม่ 
ประธาน ๓.๑ ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม (เสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน)  
ประธาน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 

๒๕๖๑  

นายก อบต.     เรียน  ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคน รวมงบประมาณตั้งจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 50,417,682.- บาท        
ตามนโยบายการบริหารราชการที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เมื่อวันที่ 
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้ก าหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาเพ่ือให้ประชาชนได้รับการพัฒนา 
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  

 

เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐        
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนตามที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เป็นไปได้อย่างทั่วถึง และมีโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนถ้าไม่รีบด าเนินการ       
จะท าให้ประชานได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับมีรายรับจริงในปีปัจจุบันไม่เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ไม่เป็นไปตามประมาณการไว้ โดยฝ่าย
บริหารได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคนได้อนุมัติให้มีการโอนงบประมาณไปแล้วก่อนนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
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ประชาชนในท้องถิ่น รวมตลอดถึงการด าเนินการต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาค
ส่วน ทางฝ่ายบริหาร จึงขอเสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และงบประมาณด าเนินงาน
จ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นเงิน
จ านวน  ๘,๑๒๖,๓๒๐ บาท  

เพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน จะได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม 
รายละเอียดตามท่ีได้เสนอญัตติต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

   จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ประธาน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนได้ชี้แจงเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม      

ไปแล้ว ให้ปลัดชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายขาดเงินสะสม 
ปลัด อบต. เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหินโคน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน        

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
หมวด 8 
เงินสะสม  

 

  ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
          (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยว กับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามที่
กฎหมายก าหนด 

  (2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

  (3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
ค านึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 

ข้อ  91 ภายใต้ข้อบังคับข้อ  89  ในกรณีฉุกเฉินที่สาธารณภัยเกิดข้ึน   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ตามความจ าเป็นในขณะนั้น โดยค านึงถึง
ฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
                     ข้อ  92  การวางฎีกาเบิกเงินสะสม ตามข้อ 89 และข้อ  90 ให้ด าเนินการ
วางฎีกาเบิกเงินสะสมได้เฉพาะตามจ านวนที่จะจ่ายจริงและจะถึงก าหนดเวลาที่ต้องจ่ายเงิน 
หรือวางฎีกาเบิกเงินสะสมเป็นงวดๆ ตามความจ าเป็น 

            ข้อ 93 ให้หน่วยงานคลังจัดท าบัญชี และรายงานการเงินตามแบบที่กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด และให้จังหวัดโดยหัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชี  
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และการตรวจสอบจังหวัดเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง  
พร้อมทั้งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ท าการตรวจสอบ 

รองปลัดฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนนโยบาย       
ของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชนตามอ านาจหน้าที่ และสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบาย
รัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑      
พอสรุปได้ดังนี้  

           ข้อ ๒.๑.๑ ในการใช้จา่ยเงินสะสม ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พึงตระหนักอยู่เสมอว่า เจตนารมณ์ของการก าหนดให้มีเงินสะสมนั้น ก็เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่มีฐานะการเงินการคลังที่มั่นคง พร้อมที่จะรับภาระในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิด
ขึ้นกับประชาชนในอนาคตที่ไม่อาจคาดการณ์ได้หรือน าไปใช้เพ่ือการจัดบริการสาธารณ        
แก่ประชาชนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ ดังนั้น จึงควรพิจารณาใช้เงินสะสมอย่างระมัดระวัง       
เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบตอ่การบริหารงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

              ข้อ ๒.๑.๒ ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ดังนี้ 

             ข้อ ๒.๑.๒.๑ ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน ให้หักเงินสะสม
ส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทแล้วน าไปหัก
รายการเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพื่อพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ         
ณ ปัจจุบันที่สามารถน าไปใช้ได้ 

         ข้อ ๒.๑.๒.๒  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๘๙ วรรคท้ายที่ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉิน
ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นโดยการใช้จ่ายเงินสะสมตามจ านวนในข้อ ๒.๑.๒.๑ ไปใช้ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรส ารองเงินสะสมไว้เพ่ือใช้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้ 

             (๑) ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยค านวณจากฐานเงินเดือน ค่าจ้าง
บุคลากรท้องถิ่น ประมาณหกเดือน   

         (๒) ส ารองจ่ายประจ าที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ       
เงินเบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอ หรือได้รับจัดสรรล่าช้า 
ประมาณสามเดือน 

            (๓) ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัยโดยส ารองไว้ประมาณร้อยละสิบของยอดเงิน
สะสมคงเหลือจากหักรายการตามข้อ ๒.๑.๒.๑ ข้อ ๒.๑.๒.๒ (๑) และ (๒)  
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  ข้อ ๒.๑.๓ ก าหนดแนวทางการด าเนินการเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงิน
สะสมไปใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ดังนี้  
             ข้อ ๒.๑.๓.๑ โครงการที่ด าเนินการจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนอย่างแท้จริง ไม่เป็นการใช้จ่ายในกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์หรือฟุ่มเฟือยเกินความ
จ าเป็น 

   ข้อ ๒.๑.๓.๒ โครงการหรือกิจการที่จะด าเนินการต้องอยู่ในอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าข้ึนเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน 
   ข้อ ๒.๑.๓.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินสะสมไปใช้จ่ายตาม       
อ านาจหน้าที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ความส าคัญกับโครงการ 
ดังนี้ 

    (๑) ด้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ก่อสร้างถนน
ก่อสร้าง ระบบระบายน้ า ก่อสร้างส่วนสาธารณะ ก่อสร้างสนามกีฬา 

    (๒) ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคและน้ า       
เพ่ือการเกษตร เช่น สร้าง/ซ่อมระบบประปา ถึงน้ ากลางประจ าหมู่บ้าน ท าฝายน้ าล้น ขุด
เจาะ บ่อบาดาล ธนาคารน้ าใต้ดิน ขุดลอกห้วยหนองคลองบึง 

    (๓) พัฒนาตลาดท้องถิ่น เช่น การจัดให้มีหรือปรับปรุงตลาดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    (๔) การจัดการขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดในท้องถิ่น 

    (๕) การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกขั้นพ้ืนฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับการ
บริการขั้นพ้ืนฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับ
บริการขั้นพ้ืนฐานด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับ
ผู้ด้อยโอกาส เด็กก าพร้า ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ 

    (๖) ด้านการศึกษา เช่น การปรับปรุงอาคารสถานศึกษา สนามเด็ก
เล่น สร้างปัญญาการเรียนรู้ของเด็ก 

    (๗) ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ ก่อสร้าง/
ปรับปรุงอาคารร้านค้าชุมชน ตลาดชุมชน 

    (๘) ด้านสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เช่น ก่อสร้างห้องสุขา ก่อสร้างถนนไปแหล่งท่องเที่ยว 

    (๙) การจัดให้มีการบ ารุงสนามกีฬาหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
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    (๑๐) ด้านโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ เช่น ถนน สะพาน 
อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 

  อนึ่ง การใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การกีฬา หรือ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ให้ความส าคัญกับการใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบตามนโยบายของรัฐบาลด้วย 

   ข้อมูลเงินสะสม องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ณ วันที่  ๑๒ มี.ค.๒๕๖๑ จ านวน 
๑๙,๑๐๔,๘๒๘.๙๒ บาท 

             (๑) ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยค านวณจากฐานเงินเดือน ค่าจ้าง
บุคลากรท้องถิ่น ประมาณหกเดือน  จ านวน ๖,๖๗๐,๓๘๐ บาท 

         (๒) ส ารองจ่ายประจ าที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ        
เงินเบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอ หรือได้รับจัดสรรล่าช้า 
ประมาณสามเดือน จ านวน ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท 

            (๓) ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัยโดยส ารองไว้ประมาณร้อยละสิบของยอดเงิน
สะสมคงเหลือจากหักรายการตามข้อ ๒.๑.๒.๑ ข้อ ๒.๑.๒.๒ (๑) และ (๒) จ านวน 
๙๖๔,๖๐๗.๗๙ บาท 

เหลือยอดเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้ จ านวน ๗,๕๖๙,๗๔๐.๑๓ บาท ต่อมามีหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๓๐๕ ลว. ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ซักซ้อม
การใช้จ่ายเงินสะสมจากการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา
ยางพาราตกต่ า การกันเงินสะสมเหลือจ่ายก่อนการใช้จ่ายแล้วแต่การพิจารณาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะพิจารณากันไว้ในจ านวนเท่าใดก็ได้ กรณีกันงบบุคลากร 5 เดือน 
จ านวน ๙,๖๔๖,๐๗๗.๗๖ บาท จะเหลือยอดเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้ในครั้งนี ้จ านวน 
๘,๖๘๑,๔๗๐.๑๓ บาท 

ประธาน ทางนายกฯ และปลัดฯ รองปลัดฯ ได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นระเบียบกฎหมาย          
ต่อไปขอสมาชิกพิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐         
ครั้งที่ ๑  รายละเอียดตามท่ีแจกไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ 

นายสมร ประสพสุข เรียน ประธานสภา ขอแก้ไขเรื่องโครงการที่บรรจุเข้าระเบียบแล้ว คือ ในที่หนังสือแจ้ง  
บ้านนายบุญ สิงห์สวัสดิ์ ไปถึงทางลาดยางไปบ้านโนนงิ้ว เป็นโครงการเดิมเสร็จสิ้นแล้ว       
ใช้งบประมาณเก้าแสนกว่าบาท แต่จากบ้านนายบุญ แสนรัมย์ ถึงสี่แยกทางไปบ้านโนนงิ้ว       
ไม่เห็นอยู่ในโครงการ ให้ทางฝ่ายบริหารให้ช่วยแก้ไขในเรื่องที่ทางฝ่ายบริหารขอใช้จ่ายเงิน
สะสมตามที่ฝ่ายบริหารได้มีหนังสือแจ้งไปการขอจ่ายขาดเงินสะสมซึ่งจะจ่ายได้ปีละหนึ่งครั้ง
ถามว่าเห็นด้วยไหม เห็นด้วยเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อน เราเข้ามาอยู่ในจุดนี้อยู่แบบฉันพ่ีน้อง
เพ่ือพัฒนาต าบลหินโคนให้มีความเจริญเท่าเทียมกับต าบลอ่ืน เขาคิดว่าฝ่ายบริหารคงจะไม่
ทอดทิ้งสมาชิกระยะเวลาสี่ปีบวกกับระยะเวลาที่รัฐบาลให้อยู่ต่อ ตลอดระยะเวลาที่อยู่สมาชิก
ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดและให้ความเคารพนายกฯ มาโดยตลอด เรื่องงบประมาณ        
จ่ายขาดเป็นยอดเงินแปดล้านหนึ่งแสนกว่าบาท ท่านควรจะแจ้งให้สมาชิกรู้ตัวก่อนอย่างน้อย
หนึ่งสัปดาห์แต่นี่มาแจ้งในวันเข้าประชุมเงินที่ขอจ่ายขาดมันไม่ถูกต้อง โครงการทุกโครงการ
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โดยเฉพาะหมู่สี่ จ านวนสองโครงการคือวางท่อระบายน้ าออกจากหมู่บ้าน ที่ต้องการมากท่ีสุด
ถึงฤดูฝนเดือดร้อนทุกปี ถ้าโครงการได้มาถูกต้องแต่ปีนี้ไม่ถูกต้องก็ไม่เห็นด้วย แม้ว่าจะโดนด่า
อีกปีหนึ่งก็ไม่เป็นไรดีกว่าจะให้ด าเนินการโดยพลการโดยไม่ปรึกษาหารือกับสมาชิกหรือว่า
แจ้งล่วงหน้าก่อนการน าเงินสะสมของพ่ีน้องประชาชนมาใช้ ถามว่าเป็นประโยชน์หรือไม่       
เป็นประโยชน์ สมาชิกเข้ามาเพ่ือจัดการงบประมาณต่างๆ สมาชิกสนับสนุนมาโดยตลอด         
ทางฝ่ายบริหารที่บริหารมาทั้งสี่ห้าปีไม่เคยมองเห็นสมาชิก โดยส่วนตัวส่วนเพื่อสมาชิกจะเห็น
เป็นอย่างไรนั้นแล้วแต่ท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผม หรือฝ่ายบริหารก็แล้วแต่ถ้า
สนับสนุนให้งบประมาณให้มีการจ่ายขาดเงินสะสมนี้ออกไปจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ                
ในความคิดของผมให้ผ่าน ไม่ได้งบประมาณจ่ายขาดในวันนี้ขึ้นอยู่กับพี่น้องทุกคน 

นายโญทิน ภูมีชิต  ตามที่ท่าน ส.อบต.สมรฯ ก็เห็นด้วยในส่วนหนึ่ง เงินจ่ายขาด หรือข้อบัญญัติดีทั้งหมด
โครงการที่ผ่านมาอย่างถนนมีหอย ไฟฟ้าเสียซ่อมให้มันสว่างก่อนดีไหมและผมก็คงไม่เห็นชอบ
ด้วยสมาชิกท่านอ่ืนจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่ท่าน 

นายพิชัย สุทธิประภา เป็นสมาชิกมาก็หลายสมัยมีการจ่ายขาดเงินสะสมทุกปีได้โครงการทุกหมู่บ้าน ถ้าปีนี้เรา 
ไม่อนุมัติจะท าอย่างไร  

นายวิริทธิ์พล จันทาทุม อยากให้ทางฝ่ายบริหารเปลี่ยนผู้รับเหมาไม่ให้ ห.จ.ก.ศริญญาวัจน ์เป็นบริษัทอ่ืนได้ไหม 
เนื่องจากท างานไม่มีคุณภาพ เรื่องเงินจ่าย 

นายประเสริฐศักดิ์ แสนโพธิ์กลาง เห็นด้วยกับ ส.อบต.ทุกท่านที่พูดมา ถนน ค.ส.ล. หน้าบ้านโผล่ขึ้นมาเป็นหอย 
เรื่องจ่ายขาดเงินสะสมก็เห็นสมควร แต่อยากให้ฝ่ายบริหารมาคุยกับสมาชิกก่อน เรื่องท าแผน
มีแต่ผู้ใหญ่บ้านท าไหมไมเ่อาผู้ใหญ่บ้านมายกมือให้ 

นายบุญเชิด เบิกบาน ก็ดีใจที่ท่านนายกจะจ่ายขาดเงินสะสมทางหมู่ ๘ ก็จะมีความหวังที่จะได้ถนน ค.ส.ล.        
กับเขาบ้างหลังจากขอมานาน มีสมาชิกบอกว่ามีความผิดเป็นอย่างไรอยากจะสอบถามบอกว่า
ปีหนึ่งจ่ายได้ครั้งเดียวอยากให้ผู้มีความรู้ชี้แจงให้ทราบด้วย 

นายสมร ประสพสุข   การจ่ายขาดเงินสะสมปีหนึ่งสองครั้งไม่ผิด แต่ถ้าหน่วยเหนือเห็นงบประมาณจ่ายขาด
ซ้ าซ้อนจะรับไหวหรือไม่ก็เลยเป็นห่วงสมาชิก ถ้าท่านจะเห็นด้วยผมก็ไม่ว่าแต่ผมไม่เห็นด้วย 
ถ้ามีความผิดมาผมรับไม่ไหว แล้วแต่สมาชิกจะพิจารณา 

นายพิชัย สุทธิประภา เงินสะสมที่เราจ่ายขาดทุกปีหน่วยเหนือเขามาตรวจทุกปีหรือเปล่าซึ่งก็ไม่เคยได้ยินว่า       
มีปัญหาอะไรก็ไม่เคยเห็นสมาชิกท่านใดบอกว่ามันผิดกฎหมาย 

นายสมร ประสพสุข ต้องท าความเข้าใจกับท่าน ส.อบต.พิชัยฯ งบประมาณจ่ายขาดมีทุกปีให้ท่านคิดย้อนหลัง
ตลอดระยะเวลาที่ท่านเป็นสมาชิกท่ีสมาชิกพูดเรื่องถนนหนทางงบประมาณท าถนน ค.ส.ล. 
ห้าสิบเมตรแต่ไม่มีคุณภาพ ให้เราสักยี่สิบเมตรยังจะดีกว่า ไม่ต้องเอามาเอาแต่น้อยแต่ให้มัน 
มีคุณภาพ อยากให้เพื่อนสมาชิกและฝ่ายบริหารได้น าไปคิดและไตร่ตรอง 

นายภานุวัฒน์.. เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการที่ตรงกับความเดือดร้อนของหมู่บ้านพอดีเพราะว่าน้ าจะ
ได้ไม่ทว่มบ้าน เพราะปีที่แล้วได้รับความเดือดร้อนมาก มีปัญหาผู้รับจ้างท าท่อระบายน้ า         
ในต าบลหินโคนบางที่ไม่ได้วางระดับท าให้น้ าขังยุงเยอะ อยากให้เปลี่ยนผู้รับเหมาได้ไหม 

นายโญทิน ภูมีชิต  อย่างที่ท่านสมาชิกหมู่สิบพูดถูกหมดมีข้อผิดอยู่ว่าปีหนึ่งจ่ายสองครั้งอยู่ที่ตัวท่านว่าจะเห็น
ด้วยไหม 

นายก ทีท่่าน ส.อบต.สมรฯ อภิปรายว่าทางฝ่ายบริหารไม่ได้แจ้งให้สมาชิกทราบซึ่งทางฝ่ายบริหารได้
แจ้งให้ทราบแล้วตั้งแต่การปรับแผนท่านสมาชิกอาจจะหมายถึงการประชุมนอกรอบก่อน    
ทางฝ่ายบริหารก็จะรับพิจารณา ส าหรับท่าน ส.อบต.โญทินฯ ท าโครงการซ่อมก่อนดีไหม       
ให้ยกเลิกก่อนส าหรับท่านที่ขอไว้ก็จะเสียโอกาส งบประมาณในข้อบัญญัติปีหน้าเราค่อยซ่อม       
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ดีไหม ปีนีเ้ป็นปีสุดท้ายคิดว่าเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องให้จากกันด้วยดี ส าหรับท่าน ส.อบต.       
พิขัย สุทธิประภา ที่อยากให้โครงการผ่านก็ขอขอบคุณ ส่วนเรื่องผู้รับหมาจะพิจารณา       
ให้อีกครั้ง 

นายสมร ประสพสุข อย่างที่ท่านนายกได้ชี้แจงมาก็เข้าใจเห็นใจเพื่อที่จะให้พ่ีน้องชาวต าบลหินโคนได้รับการ
พัฒนาโครงการที่เสนอเข้ามาทุกปี มีหน่วยเหนือเข้ามาตรวจสอบไหมถ้าโครงการไม่ถูกต้อง
หรือมีการร้องเรียนก็จะมาตรวจสอบโครงการถ้ามันไม่ถูกต้องก็ไม่เห็นด้วยโดนด่าสี่ห้าปีจะโดน
ด่าอีกสักปีจะเป็นไร 

นายประเสริฐศักดิ์ แสนโพธิ์กลาง เห็นด้วยกับท่านสมรพูดทุกเรื่อง ได้ทุกหมู่บ้านได้มากบ้างน้อยบ้างถ้ามันท า
ไม่ได้อย่าไปฝืน ถ้าคุยกันได้ก็อยากคุยถ้าไม่ได้ปีนี้สมัยหน้าก็ได้ 

นายบุญเชิด เบิกบาน เสนอให้ยังไม่ต้องลงมติเลื่อนการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ 
ประธาน เนื่องจากเห็นว่าในการพิจารณาญัตติขออนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมคงจะไม่จบแน่ให้สมาชิก

หลายท่านได้อภิปรายไม่เห็นด้วย สมาชิกก็อยากให้มีการพัฒนาแต่ขอเลื่อนการพิจารณาคิดว่า
เวลาในวันนี้อาจไม่เพียงพอมาคุยกันใหม่ในสมัยหน้าขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม ให้เลื่อนการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 18 เสียง ไม่ให้เลื่อน - เสียง งดออกเสียง 3 เสียง 

ประธาน  ๒.๒ ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ (เสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน) ขอเชิญทางฝ่ายบริหาร
ชี้แจง 

นายก เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ทางฝ่ายบริหารได้เสนอขอ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑         ใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๓ โครงการ (๑) 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ ๑๓ (๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๖ (๓) 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๓ ตามระเบียงกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ 
การโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างเป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น รายละเอียดตามบัญชีขอแก้ไชเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงที่ส่งไปพร้อม
หนังสือเชิญประชุม 

ประธาน นายกได้ชี้แจงเหตุผลในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงแล้ว ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม อนุมัติ 18 เสียง   ไม่อนุมัต ิ- เสียง  งดออกเสียง ๓ เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องอ่ืนๆ 
นายประเสริฐศักดิ์ แสนโพธิกลาง หน้าตาของต าบลเราอยากให้พัฒนามีหน้ามีตา งบประมาณการแข่งขันกีฬา

สมัยก่อนมีการละเล่นทุกอย่างอยากให้เพ่ิมเติมเยาวชนได้มีโอกาสเล่นกีฬาต้านยาเสพติด       
ไม่ต้องไปกลัวเขาตีกัน บ้านอื่นเขาก็ตีกัน ให้ชี้แจงงบประมาณบ้าง อย่างงบคั่วหมี่ สนามก็
อยากให้ปรับปรุงด้วย สนามมีตอไม้ กลัวนักกีฬาจะประสบอุบัติเหตุ อยากให้นักกีฬา         
ที่ประสบความส าเร็จมาเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆ เสนอมาแล้วก็หลายอย่างจะตกลงไปก็ไม่ว่า 

นายบุญเชิด เบิกบาน  เป็นที่น่าเสียดายเรื่องเงินจ่ายขาดถนนหนทางล าบากขอมาหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้ครั้งนี้          
ท่านนายกขอจ่ายขาดให้หมู่ ๘ โครงการล้านกว่าบาทไปคุยกันใหม่จะได้เอาเงินไปพัฒนา 

นายโญทิน ภูมีชิต      ก็เห็นใจท่านสมาชิก หมู่ ๘  อยากให้จัดให้หมู่ ๘ เลยก็ได้ยังไงก็มาคุยกันได้ 
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นายตุ๋ย พลเคน เรื่องกีฬาก็เห็นด้วยกันท่าน ส.อบต.ประเสริฐศักดิ์ฯ อยากให้การแข่งขันกีฬาต าบลหินโคน 
ของเราท าเหมือนกับต าบลอื่นเขาแข่งกันเป็นเดือนพบกันหมดทุกสาย ท าได้ก็ท าท าไม่ได้        
ก็ไม่เป็นไร 

นายพิชัย สุทธิประภา  ตามที่ ส.อบต.หมู่ ๙ เสนอขึน้มาเวลาตั้งงบประมาณจะต้องพิจารณา ถ้าต้องการให้กีฬา 
มันยิ่งใหญ่เราก็ต้องใช้งบประมาณมาก แต่นี้เราตั้งงบประมาณไว้เพียงแค่แสนเดียวถ้าจะจัด
ใหญ่มันก็ตั้งงบประมาณสี่ห้าแสน 

ประธาน คิดกันใหม่ปรึกษากันใหม่หันหน้าเข้าหากันทุกเรื่องทุกอย่างฝ่ายบริหารก็อยากจะพัฒนา         
แต่บางโครงการอาจไม่ถูกใจ ท่านสมาชิกบางท่านก็อยากได้ เพ่ือนสมาชิกก็อยากให้เพ่ือนได้
แต่บางทีมันไม่ถูกใจไม่ถูกต้องก็ต้องมาคุยกันเราได้ท าหน้าที่สภาที่ถูกต้องที่ได้มาช่วยกัน
กลั่นกรองข้อมูลที่ถูกต้องอยากให้ทุกครั้งเป็นแบบนี้การพัฒนายังมีต่อแต่ขอให้เป็นในสมัย
หน้าขอปิดการประชุม  

ประธาน     สั่งปิดประชุม 
   เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
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               (สมโภชน ์จันทร์ดอน) 
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