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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
ครั้งที่ ๑ 

วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

ผู้มาประชุม 
 ๑. นายจิตตการณ์ ชุมหิรัมย์  ต าแหน่ง ประธานสภาฯ 
 2. นายนครรัชต์  สิงหะนาม  ต าแหน่ง รองประธานฯ  

3. นายณรงค์ ชูติรัมย์   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.1 
4. นายวีระ งีดเกาะ   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.1 
5. นายสมชิด นพพลกรัง   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.2 
6. นายไพมณี บรรทุปา   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.3           
7. นายสมร ประสพสุข   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.4 
8. นายสมบูรณ์  ถาวรสาลี  ต าแหน่ง ส.อบล.ม.4 
9. นายบุญเพ็ง เปล่งสันเที๊ยะ  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.5 
10. นายโญทิน ภูมีชิต   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.5 
11.นายวชิรานนท์ มาอินทร์  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.๖ 
12 นายวิริทธิ์พล จันทาทุม  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.6 
13 นายสวัสดิ์ ทศแก้ว   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.7 
14. นายทวี  พิระชัย   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.7 
15 นายเพชร แก้วเตชะ   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.9 
16. นางกนกวรรณ เล็งศรี  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.10 
17. นายภานุวัฒน์ แสนสีใส  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.10 
18. นายสุวรรณ์ แทนค า   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.11 
19. นายจักรกริช เหลือสืบชาติ  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.11 
20. นายยงยุทธ ภมรพืช   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.12 
21 นายตุ๋ย พลเคน   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.12 
22 นางวิละวัลย์ ทุดปอ   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.14 
23. นายปาน  แก้วมะดัน   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.16 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นางสาววัณณ์สิรี เจริญกัญจนรัชญ์ ต าแหน่ง ส.อบต.ม.3 
          ๒. นายบุญเชิด  เบกบาน   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.8 

๓. นายประเสริฐศักดิ์  แสนโพธิ์กลาง ต าแหน่ง ส.อบต.ม.9 
๔. นายพิชัย  สุทธิประภา   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.15 
5. นางอ่วง  โสภิพันธ์   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.15 
6. นายบุญมี ทศแก้ว   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.16 
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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. นายอ านวย  นาครินทร์   ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 ๕. นางเทียมจันทร์ จันทร์ดอน   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 6. นายกฤษฎา เสรีวัฒน์    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร  
 7. นายสุพจน์ ขีรัมย์    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
 8. นายทวี เสกรัมย์    ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
          9. นางสาววรรณนภา  ชวนรัมย์    ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
 10. นางประภัทรสิริ แสนบุดดี   ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๑1. นางสุนันทา แฉล้มไธสง   ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 12. นายกิตติพงษ์  ตาชูชาติ   ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน 
 13. ส.ต.ท.สมโภชน์ จันทร์ดอน   ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 14. นางวันทยา  ตาทอง    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
 15. นายเธียรนันทน์  ตันติยศุภวงศ์  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
 16. นายอานัต  ศรีผดุง    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
 17. นายสมพร  นัดสันเทียะ   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนช านาญงาน 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 เมื่อถึงเวลานัดสมาชิกเข้าห้องประชุมครบองค์ประชุม นายจิตตการณ์ ชุมหิรัมย์ ประธานสภาฯ ท า
หน้าที่ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุม แจ้งระเบียบวาระการประชุมด าเนินการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ประธาน  -นายพงษ์ระพี รักพร้า ส.อบต.ม.๑๔ ได้ลาออกจากต าแหน่งเพ่ือสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้าน ม. 

๑๔ นายอ าเภอล าปลายมาศได้อนุมัติให้ลาออกแล้ว 
 - แนะน าข้าราชการโอนย้ายมาใหม่ นางสาววรรณนภา ชวนรัมย์ ต าแหน่งนักวิชาการ

การเงินปฏิบัติการ ย้ายมาจาก เทศบาลต าบลหนองไม้งาม อ าเภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์   

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธาน  รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีผู้ใดจะแก้ไขหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 
ที่ประชุม ไม่มีการแก้ไข   
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอใหม่  
ประธาน ๓.๑ ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม(เสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน)  
ประธาน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 

๒๕๕๘  
นายก อบต.     เรียน  ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคน รวมงบประมาณตั้งจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๐๒๐,๙๙๗ บาท ตาม
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นโยบายการบริหารราชการ ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เมื่อวันที่ ๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้ก าหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาเพ่ือให้ประชาชนได้รับการพัฒนาทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  

 

เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนตามที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เป็นไปได้อย่างทั่วถึง และมีโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนถ้าไม่รีบด าเนินการจะ
ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับมีรายรับจริงในปีปัจจุบันไม่เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ไม่เป็นไปตามประมาณการไว้ โดยฝ่าย
บริหารได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคนได้อนุมัติให้มีการโอนงบประมาณไปแล้วก่อนนี้ เพื่อให้การด าเนินงานด้านต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
รวมตลอดถึงการด าเนินการต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน ทางฝ่ายบริหาร จึง
ขอเสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และงบประมาณด าเนินงานจ่ายขาดเงินสะสมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  เป็นเงินจ านวน  5,๓๒๔,
000  บาท 

เพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน จะได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม 
รายละเอียดตามที่ได้เสนอญัตติต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

   จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  พิจารณาอนุมัติ  ต่อไป 
ประธาน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนได้ชี้แจงเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมไป

แล้ว ให้ปลัด ชี้แจง ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายขาดเงินสะสม 
ปลัด อบต. เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหินโคน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
                                                        หมวด 8 

เงินสะสม 
 

 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้   โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
           (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยว กับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

(2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
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ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
ค านึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 

ข้อ  91 ภายใต้ข้อบังคับข้อ  89  ในกรณีฉุกเฉินที่สาธารณภัยเกิดขึ้น   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ตามความจ าเป็นในขณะนั้น โดยค านึงถึง
ฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
                     ข้อ  92  การวางฎีกาเบิกเงินสะสม  ตามข้อ  89  และข้อ  90  ให้
ด าเนินการวางฎีกาเบิกเงินสะสมได้เฉพาะตามจ านวนที่จะจ่ายจริงและจะถึงก าหนดเวลาที่
ต้องจ่ายเงิน หรือวางฎีกาเบิกเงินสะสมเป็นงวดๆ ตามความจ าเป็น 

            ข้อ 93 ให้หน่วยงานคลังจัดท าบัญชี และรายงานการเงินตามแบบที่กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด และให้จังหวัดโดยหัวหน้ากลุ่มงานการเงิ นบัญชี  
และการตรวจสอบจังหวัดเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง  
พร้อมทั้งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ท าการตรวจสอบ
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๒๒๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ โดยการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันโดยหักเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้
ด าเนินการหรือยังไม่ได้เบิกจ่าย เพ่ือพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สามารถ
น าไปใช้ได้ โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว โดย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายดังกรณีต่อไปนี้  

๑. ส ารองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายฯ จ านวน  - บาท 

๒. ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยค านวณจากฐานเงินเดือน ค่าจ้างบุคลากร
ท้องถิ่นประมาณสามเดือน จ านวน ๓,๑๓๑,๘๙๙  บาท 
       ๓. ส ารองกรณีสาธารณภัย ร้อยละสิบของยอดเงินสะสมคงเหลือ จ านวน ๑,๖๓๕,๕๖๑ 
บาท 
 

รายละเอียดรายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
                 หน่วยงาน  กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
จ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้                   เป็นเงินทั้งสิ้น  5,๓๒๔,000  บาท 
ประกอบด้วยรายจ่ายงบลงทุน            เป็นเงนิ         5,๓๒๔,000  บาท 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวมเป็นเงิน     5,๓๒๔,000  บาท 

 
ประธาน ทางนายกฯและปลัดได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นระเบียบกฎหมายต่อไปขอสมาชิก

พิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑  รายละเอียด
ตามท่ีแจกไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกอภิปราย    
 ประธาน เมื่อที่ประชุมไม่มีการอภิปรายต่อ ขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายโครงการ 
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          1. ประเภทถนน  เป็นเงิน   ๔,๔๗๙,000  บาท 
1.1  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่  1 บ้านกะทิง(คุ้มโนนดู่)  ต าบลหินโคน 

อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์   ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  250.00  
เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000.00  ตารางเมตร  ไหล่
ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.20  เมตรหรือตามสภาพความเหมาะสม  ถนนลาดยางสาย
บ้านกะทิง - โนนรัง -  บ้านนายวิชิต  ปะวะเสนะ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อ 6 หน้า 23  เป็นเงิน 
457,000  บาท 

เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นถนนดิน ประชาชนไม่สามารถใช้
สัญจรและล าเลียงพืชผลทางการเกษตรได้ในช่วงฤดูฝน จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือ
ปรับปรุงถนนให้ใช้ได้ตลอดทั้งปีและไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ เพราะ
งบประมาณไม่เพียงพอ ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  อนุมัติ ๒๒ เสียง ไม่อนุมัติ  - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
1.2  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่  3  บ้านโคกสะอาด    ต าบล

หินโคน  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์   
จุดที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  110.00  เมตร  หนา

เฉลี่ย  0.15  เมตร  พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  440.00  ตารางเมตร   ไหล่ทางลง
หินคลุกกว้างข้างละ 0.20  เมตร  หรือตามสภาพความเหมาะสม    เริ่มต้น บ้าน
นางหนู   ปักการะนัง – คลองน้ า  ปรากฏในแผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อ 34  
หน้า  32 

จุดที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  140.00  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.15  เมตร  พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 560.00  ตารางเมตร   ไหล่ทางลง
หินคลุกกว้างข้างละ 0.20  เมตรหรือตามสภาพความเหมาะสม  เริ่มต้น  สี่แยกบ้าน
นางหนู   ปักการะนัง - ไปทางด้านทิศตะวันตกเป็นพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อ 29  
หน้า  26   เป็นเงิน 467,000  บาท 

เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นถนนดิน ประชาชนไม่
สามารถใช้สัญจรและล าเลียงพืชผลทางการเกษตรได้ในช่วงฤดูฝน จึงจ าเป็นต้องใช้
จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงถนนให้ใช้ได้ตลอดทั้งปีและไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้ เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ ขอมติทีป่ระชุม 

มติที่ประชุม  อนุมัติ ๒๒ เสียง ไม่อนุมัติ  - เสียง  งดออกเสียง - เสียง 
1.3  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่  4 บ้านตะขบ  ต าบลหินโคน  

อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์   
จุดที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  175.50  เมตร  หนา

เฉลี่ย  0.15  เมตร  พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  526.00  ตารางเมตร   ไหล่ทางลง
หินคลุกกว้างข้างละ 0.20  เมตรหรือตามสภาพความเหมาะสม  เริ่มต้นบ้านนายบุญ 
สิงห์สวัสดิ์ - ถนนลาดยางไปบ้านโนนงิ้ว ปรากฏในแผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อ 
55  หน้า  39     
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จุดที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  80.00  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.15  เมตร  พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 240.00  ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า  ขนาดØ  0.40  เมตร  จ านวน  7  ท่อน  ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้าง
ละ 0.20  เมตรหรือตามสภาพความเหมาะสม  เริ่มต้น  บ้านนางเยือน  พุดนา - 
บ้านนางเอยีด  จันทา  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อ 39  หน้า  33    เป็นเงิน 368,000  
บาท 

เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นถนนดิน ประชาชนไม่
สามารถใช้สัญจรและล าเลียงพืชผลทางการเกษตรได้ในช่วงฤดูฝน จึงจ าเป็นต้องใช้
จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงถนนให้ใช้ได้ตลอดทั้งปีและไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้ เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ ขอมติที่ประชุม 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติ ๒๒ เสียง ไม่อนุมัติ  - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 

1.4  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่  5 บ้านโนนตะครอง  ต าบลหิน
โคน  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์   ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  
195.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 975.00  
ตารางเมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.20  เมตรหรือตามสภาพความ
เหมาะสม  เริ่มต้นถนนหน้าบ้านผู้ใหญ่ – บ้านนางนารี  ชูชาติ พร้อมป้ายโครงการ 1 
ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อ 
63 หน้า 41  เป็นเงิน 471,000  บาท 

เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นถนนดิน ประชาชนไม่
สามารถใช้สัญจรและล าเลียงพืชผลทางการเกษตรได้ในช่วงฤดูฝน จึงจ าเป็นต้องใช้
จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงถนนให้ใช้ได้ตลอดทั้งปีและไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้ เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  อนุมัติ ๒๒ เสียง ไม่อนุมัติ  - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
1.5  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่  6 บ้านหัวสะพาน  ต าบลหิน

โคน  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์   ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  
170.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,020.00  
ตารางเมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.20  เมตรหรือตามสภาพความ
เหมาะสม  เริ่มต้นบ้านนางทองเมี้ยน  หอยสังข์ - บ้านนายสมบูรณ์  สิงห์ชัย พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ข้อ 75 หน้า 44  เป็นเงิน 462,000  บาท 

เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นถนนดิน ประชาชนไม่
สามารถใช้สัญจรและล าเลียงพืชผลทางการเกษตรได้ในช่วงฤดูฝน จึงจ าเป็นต้องใช้
จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงถนนให้ใช้ได้ตลอดทั้งปีและไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้ เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ ขอมติที่ประชุม 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติ ๒๒ เสียง ไม่อนุมัติ  - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
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1.6  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่  7 บ้านหินโคน   ต าบลหินโคน  
อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  
54.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  270.00  
ตารางเมตร   ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.20  เมตรหรือตามสภาพความ
เหมาะสม  เริ่มต้น  ถนนลาดยาง – บ้านนายสมบูรณ์  รั้งจันทึก พร้อมป้ายโครงการ 
1 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
และแหล่งน้ า ข้อ 85 หน้า 47  เป็นเงิน 125,000  บาท   

เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นถนนดิน ประชาชนไม่
สามารถใช้สัญจรและล าเลียงพืชผลทางการเกษตรได้ในช่วงฤดูฝน จึงจ าเป็นต้องใช้
จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงถนนให้ใช้ได้ตลอดทั้งปีและไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้ เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  อนุมัติ ๒๒ เสียง ไม่อนุมัติ  - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
1.7  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่  8 บ้านโนนงิ้ว   ต าบลหินโคน  

อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์   
จุดที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  69.50  เมตร  หนา

เฉลี่ย  0.15  เมตร  พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  345.00  ตารางเมตร   ไหล่ทางลง
หินคลุกกว้างข้างละ 0.20  เมตรหรือตามสภาพความเหมาะสม  เริ่มต้นบ้านนาย
องอาจ  ท่อมจันทึก - สามแยกที่พักสงฆ์โนนงิ้ว ปรากฏในแผนงานด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ข้อ 88  หน้า  48     

จุดที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  109.00  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.15  เมตร  พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 436.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลง
หินคลุกกว้างข้างละ 0.20  เมตรหรือตามสภาพความเหมาะสม  เริ่มต้น  เริ่มต้น  
บ้านนายแก้ว  สุดมี  - นายสร้อย  สะโรรัมย์ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อ 96  หน้า  50    
เป็นเงิน 370,000  บาท 

เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นถนนดิน ประชาชนไม่
สามารถใช้สัญจรและล าเลียงพืชผลทางการเกษตรได้ในช่วงฤดูฝน จึงจ าเป็นต้องใช้
จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงถนนให้ใช้ได้ตลอดทั้งปีและไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้ เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  อนุมัติ ๒๒ เสียง ไม่อนุมัติ  - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
1.8  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่  9 บ้านหนองตาจ่ า   ต าบลหิน

โคน  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  
94.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  376.00  
ตารางเมตร   ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.20  เมตรหรือตามสภาพความ
เหมาะสม  ถนนเดิม -  บ้านนางบุญส่ง   อ่อนทองหลาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่ง
น้ า ข้อ 115 หน้า 55 เป็นเงิน 170,000  บาท   
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เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นถนนดิน ประชาชนไม่
สามารถใช้สัญจรและล าเลียงพืชผลทางการเกษตรได้ในช่วงฤดูฝน จึงจ าเป็นต้องใช้
จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงถนนให้ใช้ได้ตลอดทั้งปีและไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้ เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  อนุมัติ ๒๒ เสียง ไม่อนุมัติ  - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
1.9  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่  10 บ้านหนองตาอยู่  ต าบล

หินโคน  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  
ยาว  115.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  
345.00  ตารางเมตร เริ่มต้นบ้านนางสมหมาย  หนูแก้ว -  ทางลาดยาง  บ้าน  
นายไพโรจน์  วรรณา  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า ข้อ 135 หน้า 60   
เป็นเงิน  163,000  บาท 

เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นถนนดิน ประชาชนไม่
สามารถใช้สัญจรและล าเลียงพืชผลทางการเกษตรได้ในช่วงฤดูฝน จึงจ าเป็นต้องใช้
จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงถนนให้ใช้ได้ตลอดทั้งปีและไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้ เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  อนุมัติ ๒๒ เสียง ไม่อนุมัติ  - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
1.10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่  11 บ้านโคกสะอาดน้อย  

ต าบลหินโคน  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  
เมตร  ยาว  200.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  
1,000.00  ตารางเมตร เริ่มต้น  บ้านนายสงคราม – คลองน้ า  พร้อมป้ายโครงการ 
1 ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
และแหล่งน้ า ข้อ 151 หน้า 64   เป็นเงิน  466,000  บาท 

เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นถนนดิน ประชาชนไม่
สามารถใช้สัญจรและล าเลียงพืชผลทางการเกษตรได้ในช่วงฤดูฝน จึงจ าเป็นต้องใช้
จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงถนนให้ใช้ได้ตลอดทั้งปีและไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้ เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  อนุมัติ ๒๒ เสียง ไม่อนุมัติ  - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
1.11  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่  12 บ้านหินโคนเก่า   ต าบล

หินโคน  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  
ยาว  50.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  200.00  
ตารางเมตร   ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.20  เมตรหรือตามสภาพความ
เหมาะสม  เริ่มต้นบ้านนายอ่าง กมลศิลป์-  ศาลาหนองหินโคน  พร้อมป้ายโครงการ 
1 ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
และแหล่งน้ า ข้อ 166 หน้า 67   เป็นเงิน 68,000  บาท  

เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นถนนดิน ประชาชนไม่
สามารถใช้สัญจรและล าเลียงพืชผลทางการเกษตรได้ในช่วงฤดูฝน จึงจ าเป็นต้องใช้
จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงถนนให้ใช้ได้ตลอดทั้งปีและไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้ เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  อนุมัติ ๒๒ เสียง ไม่อนุมัติ  - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
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1.12  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่  13 บ้านโคกใหม่    ต าบล

หินโคน  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  200.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  
800.00  ตารางเมตร พร้อมวางท่อ  ขนาด Ø 0.40  เมตรจ านวน  13 ท่อน  ไหล่
ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.20  เมตรหรือตามสภาพความเหมาะสม เริ่มต้นบ้าน
นายสมัย  รักจันทึก -  บ้านนายพิศ  สิงห์สวัสดิ์  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่ง
น้ า ข้อ 174 หน้า 69   เป็นเงิน 367,000  บาท  

เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นถนนดิน ประชาชนไม่
สามารถใช้สัญจรและล าเลียงพืชผลทางการเกษตรได้ในช่วงฤดูฝน จึงจ าเป็นต้องใช้
จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงถนนให้ใช้ได้ตลอดทั้งปีและไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้ เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  อนุมัติ ๒๒ เสียง ไม่อนุมัติ  - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
1.13  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่  14 บ้านหินโคนกลาง   

ต าบลหินโคน  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์   
จุดที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  33.00  เมตร  หนา

เฉลี่ย  0.15  เมตร  พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  99.00  ตารางเมตร   ไหล่ทางลง
หินคลุกกว้างข้างละ 0.20  เมตรหรือตามสภาพความเหมาะสม  เริ่มต้น  ถนน คสล.
เดิม - บ้านนางวิลาวัลย์  ทุดปอ  ปรากฏในแผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อ 185  
หน้า  72     

จุดที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  24.00  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.15  เมตร  พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 72.00  ตารางเมตร  ไหล่ทางลงหิน
คลุกกว้างข้างละ 0.20  เมตรหรือตามสภาพความเหมาะสม  เริ่มต้นถนน คสล.เดิม- 
บ้านนายอุดม  สิงห์สนิทพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อ 183  หน้า  72    เป็นเงิน 
80,000  บาท 

เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นถนนดิน ประชาชนไม่
สามารถใช้สัญจรและล าเลียงพืชผลทางการเกษตรได้ในช่วงฤดูฝน จึ งจ าเป็นต้องใช้
จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงถนนให้ใช้ได้ตลอดทั้งปีและไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้ เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  อนุมัติ ๒๒ เสียง ไม่อนุมัติ  - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
1.14  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่  16 บ้านหนองม่วง   ต าบล

หินโคน  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  
จุดที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  227.00  เมตร  หนา

เฉลี่ย  0.15  เมตร  พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  681.00  ตารางเมตร   ไหล่ทางลง
หินคลุกกว้างข้างละ 0.20  เมตรหรือตามสภาพความเหมาะสม  เริ่มต้น  ถนนด า - 
บ้านนางสมบูรณ์  วงศ์รักษา  ปรากฏในแผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ข้อ 203  
หน้า  77     
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จุดที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  67.00  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.15  เมตร  พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 268.00  ตารางเมตร  ไหล่ทางลง
หินคลุกกว้างข้างละ 0.20  เมตรหรือตามสภาพความเหมาะสม เริ่มต้น นายองอาจ  
แสงสุนทวี - บ้านนายเอีย   คะเซนต์เชื้อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อ 205  หน้า  
77    เป็นเงิน 445,000  บาท 

เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นถนนดิน ประชาชนไม่
สามารถใช้สัญจรและล าเลียงพืชผลทางการเกษตรได้ในช่วงฤดูฝน จึงจ าเป็นต้องใช้
จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงถนนให้ใช้ได้ตลอดทั้งปีและไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้ เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  อนุมัติ ๒๒ เสียง ไม่อนุมัติ  - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
2. ประเภทวางท่อระบายน้ า  เป็นเงิน  607,000  บาท เพื่อจ่ายเป็น 

2.1 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ 14  บ้านหินโคนกลาง  ต าบลหินโคน  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัด
บุรีรัมย์ วางท่อระบายน้ าขนาด Ø 0.40 เมตร  จ านวน  198.00  ท่อน บ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.00x1.00x0.80x0.10 เมตร  จ านวน 23.00 บ่อ  
ความยาวรวม  234.00  เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย   เริ่มต้น  บ้าน    
นายค าพอง  อัมภรัตน์ - บ้านนางวาสนา  ประสีระเตสัง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อ 177  หน้า  70     เป็นเงิน  
286,000  บาท  

เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากการก่อสร้างดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตชุมชนซึ่ง
ประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น ไหล่ทางเดิมเป็นไหล่ทางถนนดินท าให้เกิดน้ าท่วมขัง จึง
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กให้แล้วเสร็จเพ่ือไม่ให้เกิดน้ าท่วมขังภายในชุมชนและ
ระหว่างชุมชนรวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น แต่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้ เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  อนุมัติ ๒๒ เสียง ไม่อนุมัติ  - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
2.2 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 15  บ้านคลองประดู่  

ต าบลหินโคน  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ รางระบายน้ าขนาด  0.30 
x0.30x0.10 เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ าขนาด Ø 0.30 เมตร  จ านวน  
135.00  ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.60x0.60x0.60x0.10 เมตร  
จ านวน 5 บ่อ  ความยาวรวม  330.00  เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  เริ่มต้น  
บ้านนางอุทัย  ชินจันทึก – บ้านนางบัวลา  บัวทอง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อ 197  หน้า  75     เป็นเงิน  
321,000  บาท   

เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากการก่อสร้างดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตชุมชนซึ่ง
ประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น ไหล่ทางเดิมเป็นไหล่ทางถนนดินท าให้เกิดน้ าท่วมขัง จึง
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กให้แล้วเสร็จเพ่ือไม่ให้
เกิดน้ าท่วมขังภายในชุมชนและระหว่างชุมชนรวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น 
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แต่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ 
ขอมติที่ประชุม 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติ ๒๒ เสียง ไม่อนุมัติ  - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 

 
3.ประเภทงานก่อสร้างถนนดิน  เป็นเงิน  129,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

  3.1 ก่อสร้างถนนดิน  หมู่ 2  บ้านโคกสนวน  ต าบลหินโคน  อ าเภอล า
ปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  340.00  
เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  1,700  ตารางเมตร  ปริมาณดินเสริมไม่น้อยกว่า  
1,475  ลูกบาศ์กเมตร พร้อมวางท่อขนาด Ø 0.40 เมตร จ านวน  6  ท่อน ขนาด 
Ø 0.60 เมตร จ านวน  12  ท่อน ขนาด Ø 0.80 เมตร จ านวน  8  ท่อนตาม
รูปแบบและรายการก าหนด เริ่มต้น  ที่นานายช่วย  สิงหนาม -  ศาลปู่ตา พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ข้อ 21  หน้า  28  เป็นเงิน  129,000  บาท 

เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากถนนเดิมช ารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ จึง
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างถนนดิน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไป-มาได้
สะดวกยิ่งขึ้น แต่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ เพราะมี
งบประมาณไม่เพียงพอ ขอมติที่ประชุม 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติ ๒๒ เสียง ไม่อนุมัติ  - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

 
4. ประเภทงานถมดิน  เป็นเงิน  109,000   บาท เพื่อจ่ายเป็น 
ถมสระน้ าสาธารณะ  หมู่ที่ 12  บ้านหินโคนเก่า  ต าบลหินโคน  อ าเภอล า

ปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดกว้าง  34.00  เมตร  ยาว  47.00  เมตร  สูง  
2.50  เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า  3,995.00  ลูกบาศ์กเมตร พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย ถมสระน้ าสาธารณะ หมู่ 12  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อ 25  หน้า  91  เป็นเงิน  
109,000  บาท    

เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากสระน้ าเก่าเป็นแหล่งน้ าเสียใช้ประโยชน์ไม่ได้ จึง
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือถมสระน้ า เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เป็นลานอเนกประสงค์ 
แต่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ ขอ
มติที่ประชุม 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติ ๒๒ เสียง ไม่อนุมัติ  - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง       

      ๓.๒ ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ 
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ประธาน        ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ เสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน รายละเอียดตามบัญชี
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ 
๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม   อนุมัติ ๒๒ เสียง ไม่อนุมัติ  - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 

        ๓.๓ ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๕ 

ประธาน  ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๕ เสนอโดย
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายที่
ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่นขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม   อนุมัติ ๒๒ เสียง ไม่อนุมัติ  - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 

    ๓.๔ การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแทนต าแหน่งที่ว่าง 
ประธาน การเลือกกรรมการตรวจรายงานการประชุมแทนต าแหน่งที่ว่าง เนื่องจากนายพงษ์ระพี     

รักพร้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๑๔ ได้ลาออกจากต าแหน่ง เมื่อวันที่ 7  
มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเหตุให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมว่างลง ขอให้ที่ประชุม
เลือกสมาชิกฯเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแทนต าแหน่งที่ว่าง เชิญสมาชิก
เสนอชื่อ 

               นายภานุวัฒน์ แสนสีใส  ส.อบต.ม.๑๐ เสนอ นายยงยุทธ ภมรพืช ส.อบต.ม.๑๒ 
     ผู้รับรอง ๑. นายไพมณี บรรทุปา ส.อบต.ม.๓ 

        ๒. นายวิริทธิ์พล จันทาทุม  ส.อบต.ม.6 
       ๓.๕ ญัตติร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ –๒๕๖๒) ฉบับท่ี ๑ 

ประธาน     ญัตติร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ –๒๕๖๒) ฉบับที่ ๑ (เสนอโดยนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคน) เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ได้รับโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ , กิ่งกาชาดอ าเภอล าปลายมาศ และโครงการ
อุดหนุนปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ จากองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย โครงการทั้งสามไม่มีในแผนพัฒนาสาม
ปี จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ –๒๕๖๒) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ 
โดยด าเนินขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และตามมาตรา ๔๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ 
รายละเอียดตามขอมติที่ประชุม 



- 13 -  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ ๒๒ เสียง ไม่อนุมัติ  - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 

        ๓.๖ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

ประธาน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขอเชิญฝ่ายบริหารรายงาน 

นาย อบต. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการได้ชี้แจงต่อสภาฯ 

นางสาวประภัสสิริ แสนบุดดี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔  
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ด าเนินการ (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่รายงานและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือน
ตุลาคมของทุกปี เพ่ือเป็นการปฏิบัติการตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) รายละเอียดตามแบบรายงานที่ส่งไปพร้อมหนังสือ
เชิญประชุม 

ประธาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน มีสมาชิกฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 

ที่ประชุม รับทราบไม่มีสมาชิกแสดงความคิดเห็น 
ประธาน เมื่อที่ประชุมทราบแล้วนายกจะได้ประกาศผลให้ประชาชนทราบต่อไป 

      ๓.๗ ญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ประธาน ญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นซึ่ง
ครบวาระ จ านวน ๓ คน ขอให้เสนอชื่อสมาชิกคนที่ ๑ 

     นายจักรกริช เหลือสืบชาติ  ส.อบต.ม.11 เสนอ นายสมร ประสพสุข ส.อบต.ม.๔ 
     ผู้รับรอง ๑. นายไพมณี บรรทุปา ส.อบต.ม.๓  
        ๒. นายบุญเพ็ง เปล่งสันเที๊ยะ ส.อบต.ม.๕ 
ประธาน ขอให้เสนอชื่อสมาชิกคนที่ ๒ 
     นายยงยุทธ ภมรพืช ส.อบต.ม.๑๒ เสนอ นายภานุวัฒน์ แสนสีใส ส.อบต.ม.๑๐ 
     ผู้รับรอง ๑. นายโญทิน ภูมีชิต  ส.อบต.ม.5 
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        ๒. นายตุ๋ย พลเคน ส.อบต.ม.12 
ประธาน ขอให้เสนอชื่อสมาชิกคนที่ ๓ 
     นายไพมณี บรรทุปา ส.อบต.ม.๓ เสนอ นายวิริทธิ์พล จันทาทุม  ส.อบต.ม.6 

      ผู้รับรอง ๑.นายสุวรรณ์ แทนค า ส.อบต.ม.11 

  ๓.๘ ญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประธาน  ญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการติดตามและ   
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครบวาระ จ านวน ๓ คน ขอให้เสนอชื่อสมาชิกคนที่ ๑ 

      นายภานุวัฒน์ แสนสีใส ต าแหน่ง ส.อบต.ม.1๐ เสนอ นายไพมณี บรรทุปา ส.อบต.ม.๓ 
      ผู้รับรอง ๑. นายบุญเพ็ง เปล่งสันเทียะ ส.อบต.ม.๕ 
        ๒. นายสมร ประสพสุข ส.อบต.ม.๕ 
ประธาน ขอให้เสนอชื่อสมาชิกคนที่ ๒ 
      นายตุ๋ย พลเคน ส.อบต.ม.๑๒ เสนอ นายวิริทธิ์พล จันทาทุม  ส.อบต.ม.6 

       ผู้รับรอง ๑. นายวชิรานนท์ มาอินทร์  ส.อบต.ม.๖ 
        ๒.นายปาน แก้วมะดัน ส.อบต.ม.๑๖ 
ประธาน ขอให้เสนอชื่อสมาชิกคนที่ ๓ 
      นายไพมณี บรรทุปา ส.อบต.ม.๓ เสนอ นายบุญเพ็ง เปล่งสันเที๊ยะ 

       ผู้รับรอง ๑.นายจักรกริช เหลือสืบชาติ  ส.อบต.ม.11 
         ๒.นายวีระ งึดเกาะ ส.อบต.ม.๑ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นายอ านวย นาครินทร์ แจ้งเรื่องกองคลังการด าเนินจัดเก็บภาษีประจ าปี ๒๕๖๐ นอกสถานที่ให้สมาชิกฯ ช่วย

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ไปเสียภาษีตามก าหนดการที่แจ้งให้ทราบ โครงการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจ าปี ๒๕๖๐ ก าลังด าเนินการสั่งซื้อวัคซีน 

นายประยุทธ เนินกลาง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกส ารวจโครงการเพ่ือขอจ่ายขาดเงินสะสมดีใจกับสมาชิก
ที่ได้โครงการจ่ายขาดเงินสะสมส่วนหมู่ที่ไม่ได้เพราะไม่มีในแผนพัฒนาเอาไว้โอกาสต่อไป 

นางเทียมจันทร์ จันทร์ดอน แจ้งเรื่องการเสียชีวิตของผู้สูงอายุถ้ามีผู้สูงอายุและผู้พิการให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ
โดยด่วนและเรื่องการเปิดบัญชีธนาคารที่ได้แจ้งให้ทราบว่าทางธนาคารจะออกมาบริการรับ
เปิดบัญชีที่อบต.ขณะนี้ทางธนาคารก าลังรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยจะได้แจ้งให้ทราบอีก
ครั้งหนึ่ง 

นายก อบต. ถนนหมู่ ๘ ได้เสนอโครงการไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและ อบจ.บุรีรัมย์ ถ้า
ไม่ได้รับจัดสรรโครงการในปีนี้ต่อไปก็จะใช้งบประมาณของ อบต.ด าเนินการต่อไป 

นายกฤษฎา เสรีวัฒน์ แจ้งเรื่องโครงการของบสนับสนุนของกลุ่มจังหวัด ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยเสนอ
โครงการที่เข้าหลักเกณฑ์ ขุดลอกสระหนองแร้ง เป็นงบของปีงบประมาณ ๒๕๖๑.   

 เลิกประชุมเวลา ๑๑.4๐ น. 
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             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    (ลงชื่อ) ส.ต.ท.  สมโภชน์  จันทร์ดอน      บนัทึก 

      (ลงชื่อ)   พิชัย  สุทธิประภา      ประธานกรรมการ                (สมโภชน์ จันทร์ดอน) 

                  (นายพิชัย  สุทธิประภา)                                 เลขานุการสภา อบต.หินโคน 

      (ลงชื่อ)  บุญเพ็ง  เปล่งสันเที๊ยะ   กรรมการ        (ลงชื่อ)    จิตตการณ์  ชุมหิรัมย์      ด าเนินการประชุม 

              (นายบุญเพ็ง  เปล่งสันเที๊ยะ)                             (นายจิตตการณ์ ชุมหิรัมย์) 

     (ลงชื่อ)  ยงยุทธ  ภมรพืข          กรรมการ    ประธานสภาฯอบต.หินโคน    
                 

             (นายยงยุทธ  ภมรพืช) 
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          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    (ลงชื่อ) ส.ต.ท.     บันทึก 

      (ลงชื่อ)         ประธานกรรมการ              (สมโภชน์ จันทร์ดอน) 

                  (นายพิชัย  สุทธิประภา)                            เลขานุการสภา อบต.หินโคน 

      (ลงชื่อ)        กรรมการ        (ลงชื่อ)              ด าเนินการประชุม 

                   (นายบุญเพ็ง  เปล่งสันเที๊ยะ)                     (นายจิตตการณ์ ชุมหิรัมย์) 

     (ลงชื่อ)                   กรรมการ            ประธานสภา อบต.หินโคน 

                  (นายยงยุทธ  ภมรพืช) 
 


