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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  

ครั้งที่ ๒ 
วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
ผู้มาประชุม  
๑. นายจิตตการณ์ ชุมหิรัมย์  ต าแหน่ง ประธานสภา  
2. นายนครรัชต์ สิงหะนาม  ต าแหน่ง รองประธานสภา 
3. นายณรงค์ ชูติรัมย์   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.1 
4. นายวีระ งึดเกาะ   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.อบต.ม.4 
9. นายโญทิน ภูมีชิต   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.5 
10. นายวชิรานนท์ มาอินทร์  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.๖ 
11. นายวิริทธิ์พล จันทาทุม  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.6 
12. นายสวัสดิ ์ทศแก้ว   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.7 
13. นายทวี พิระชัย   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.7 
14. นายบุญเชิด  เบิกบาน  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.8 
15. นายประเสริฐศักดิ์ แสนโพธิ์กลาง ต าแหน่ง ส.อบต.ม.9 
16. นายเพชร แก้วเตชะ   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.9 
17. นางสาวกนกวรรณ เล็งศรี  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.10 
18. นายภานุวัฒน์ แสนสีใส  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.10 
19. นายสุวรรณ์ แทนค า   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 .นางอ่วง  โสภิพันธ ์  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.15 
24. นายพิชัย สุทธิประภา  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.15 
25. นายบุญมี  ทศแก้ว   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.16 
 
 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายบุญเพ็ง เปล่งสันเที๊ยะ  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.5 
2. นายจักรกริช เหลือสืบชาติ  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.11 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายถวัลย์ โขมโนทัย    ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 2. นายอ านวย  นาครินทร์   ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 3. นายสุพจน์ ขีรัมย์    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 4. นางนีละมัย  หมื่นหาวงศ์   ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน  
          5. นายทวี  เสกรัมย์    ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
 6. นางธันย์ชนก  บุตรโต             ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 7. นางสาวประภาสิริ  แสนบดุดี   ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 8. นายกิตติพงษ์  ตาชูชาติ   ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน 
 9. ส.ต.ท.สมโภชน์ จันทร์ดอน   ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
เริ่มประชุมเวลา ๑0.3๐ น. 
 เมื่อถึงเวลานัดสมาชิกเข้าห้องประชุมครบองค์ประชุม นายนครรัชต์ สิงหะนาม รองประธานสภาฯ ท า
หน้าที่ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุม แจ้งระเบียบวาระการประชุมด าเนินการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ประธาน  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธาน  รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ 2 วันที่ ๒5 

มกราคม ๒๕๖๒ มีผู้ใดจะแก้ไขหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 
ที่ประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอใหม่  
ประธาน ๓.๑ ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม(เสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน)  
ประธาน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 

๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  
นายก อบต.     เรียน  ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน รวมงบประมาณตั้งจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๘๖๒,๑๓๐ 
บาท ตามนโยบายการบริหารราชการ ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้ก าหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาเพื่อให้ประชาชนได้รับ
การพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  

 

เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ 
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนตามที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี  
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เป็นไปได้อย่างทั่วถึง และมีโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนถ้าไม่รีบ
ด าเนินการจะท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน การด าเนินงานด้านต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
ประชาชนในท้องถิ่น รวมตลอดถึงการด าเนินการต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุก
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ภาคส่วน การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน ทางฝ่ายบริหาร จึงขอเสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ
ด าเนินงานจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒  ในครั้งนี้ เป็นเงินจ านวน  ๖,๕๓๓,๐๐๐ บาท  

เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน จะได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงิน
สะสม รายละเอียดตามที่ได้เสนอญัตติต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

   จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  พิจารณาอนุมัติ  ต่อไป 

ประธาน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนได้ชี้แจงเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ไปแล้ว ให้ปลัด ชี้แจง ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายขาดเงินสะสม 

ปลัด อบต. เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินโคน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 

หมวด 8 
เงินสะสม  

 

  ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยไดร้ับ
อนุมตัิจากสภาท้องถิน่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
          (๑) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึง่อยู่ในอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิน่ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรอืกิจการทีเ่ปน็การเพ่ิมพูนรายได้
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น หรือกิจการที่จดัท าเพื่อบ าบดัความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี ้ต้องเป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรอืตามที่
กฎหมายก าหนด 
          (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนสง่เสรมิกิจการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่แต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
          (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่นอ้ยกวา่สามเดอืน
และกนัไว้อีกร้อยละสบิของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
           (4) เมื่อได้รบัอนุมตัิให้ใช้จ่ายเงนิสะสมแลว้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้อง
ด าเนินการก่อหนีผู้กพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถดัไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลา ท่ีก าหนดให้การใช้จ่ายเงนิสะสมนัน้เปน็อนัพับไปทัง้นี ้ให้
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านงึถงึฐานะการเงนิการคลงั 
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

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

            ข้อ 93 ให้หน่วยงานคลังจัดท าบัญชี และรายงานการเงินตามแบบที่กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด และให้จังหวัดโดยหัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชี  
และการตรวจสอบจังหวัดเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง  
พร้อมทั้งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ท าการตรวจสอบ 

 

รองปลัดฯ   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๐๖๐ ลว. ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 
แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
ในการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ า 
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๗๓๙ ลว. ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเรื่องการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไข
ปัญหายางพาราตกต่ าพอสรุปไดด้ังนี้  
 ตามมต ิครม.เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบการด าเนินการส่งเสริมการใช้
ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับสถานการณ์ยางพาราตกต่ าในปัจจุบันรัฐบาลจึงมี
นโยบายเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศโดยส่งมอบให้หน่วยงานภาครัฐน าไปใช้
ประโยชน์และเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราและกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนที่มี
ส่วนผสมของยางพาราหรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ที่ใช้ยางพาราเป็นล าดับแรก ตามแบบมาตรฐาน
กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส ารองเงินสะสมไว้เพ่ือ
ใช้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้   

 ข้อมูลเงินสะสม อบต.หินโคน ณ วันที  ๒๕ มกราคม จ านวน ๒๐,๕๔๔,๖๘๘.๓๙ บาท 

             (๑) ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยค านวณจากฐานเงินเดือน ค่าจ้าง
บุคลากรท้องถิ่น ประมาณห้าเดือน  จ านวน ๕,๑๑๕,๐๐๐ บาท 

         (๒) ส ารองจ่ายประจ าที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงิน
เบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอ หรือได้รับจัดสรรล่าช้า 
ประมาณสามเดือน จ านวน ๔,๕๐๑,๐๐๐ บาท 

            (๓) ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัยโดยส ารองไว้ประมาณร้อยละสิบของยอดเงิน
สะสม จ านวน ๘๙๔,๙๑๘.๘๔ บาท 

เหลือยอดเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้ จ านวน ๘,๐๕๔,๒๖๙ บาท 
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ประธาน นายกฯ ปลัดฯ รองปลัด ได้ชี้แจงเหตุผล ระเบียบหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสม

ไปแล้วมีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกฯ อภิปราย  
ประธาน เมื่อที่ประชุมไม่มีการอภิปรายต่อ ขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายโครงการ 
 

รายละเอียดรายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
หน่วยงาน  กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

จ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้        เป็นเงินทั้งสิ้น   7,023,000 บาท  
ประกอบด้วยรายจ่ายงบลงทุน       เป็นเงิน  7,023,000 บาท 

    หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   รวมเป็นเงิน   7,023,000 บาท 
               ๑.  ประเภทถนน  เป็นเงิน   3,728,๐๐๐  บาท เพื่อจ่ายเป็น  

๑.1ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 1 บ้านกะทิง (คุ้มโนนดู่)  ต าบลหินโคน  อ าเภอล า
ปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์   ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  200.00  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 800.00  ตารางเมตร  ระยะทางจากถนน คสล.เดิม ถึง 
–  บ้านนายถาวร นามไพร  พร้อมป้ายโครงการ 1.00 ป้าย   เป็นเงิน 388,000  บาท  
ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหิน
โคน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖๑-25๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒  ในหน้าที่ 20 ข้อ ๓ 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นถนนดิน ประชาชนไม่สามารถใช้สัญจรและ
ล าเลียงพืชผลทางการเกษตรได้ในช่วงฤดูฝน จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อปรับปรุงถนน
ให้ใช้การได้ตลอดทั้งปี และไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ เพราะ
งบประมาณไม่เพียงพอ 

มติที่ประชุม อนุมัติ ๒๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๒ เสียง 
๑.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 2 บ้านโคกสนวน  ต าบลหินโคน  อ าเภอล าปลาย
มาศ  จังหวัดบุรีรัมย์   ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  88.00  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 352.00  ตารางเมตร  ระยะทางจากถนน คสล.เดิม ถึงศาลา
กลางหมู่บ้าน  พร้อมป้ายโครงการ 1.00 ป้าย   เป็นเงิน 170,000  บาท  ติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖๑-25๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ ในหน้าที่ ๒1 ข้อ ๖ 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นถนนดิน ประชาชนไม่สามารถใช้เส้นทาง
ดังกล่าวล าเลียงพืชผลทางการเกษตรได้  โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
สะสมเพ่ือปรับปรุงถนนให้ประชาชนใช้การได้ตลอดทั้งปี และไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้ เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ 

มติที่ประชุม อนุมัติ ๒๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๒ เสียง 
 

๑.3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 3 บ้านโคกสะอาด  ต าบลหินโคน  อ าเภอล า
ปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์   ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  300.00  เมตร  หนา  
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0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 900.00  ตารางเมตร  ระยะทางจากถนน คสล.เดิม ถึง
ที่นานายนอม โพธิ์สาราช  พร้อมป้ายโครงการ 1.00 ป้าย   เป็นเงิน 421,000  บาท  
ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหิน
โคน  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖๑-25๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ ในหน้าที่ ๒2 ข้อ ๗
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นดิน ประชาชนไม่สามารถใช้เส้นทางดังกล่าว
ล าเลียงพืชผลทางการเกษตรได้  โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือ
ปรับปรุงถนนให้ประชาชนใช้การได้ตลอดทั้งปี และไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีได้ เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ 

มติที่ประชุม อนุมัติ ๒๒ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๓ เสียง 
๑.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 5 บ้านโนนตะครอง  ต าบลหินโคน  อ าเภอล า
ปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์   ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  83.00  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 498.00  ตารางเมตร  ระยะทางจากถนน คสล.เดิม ถึง 
บ้านโนนงิ้ว  พร้อมป้ายโครงการ 1.00 ป้าย   เป็นเงิน  237,000  บาท  รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖๑-25๖๔) เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ ๒ ในหน้าที่ ๒4 ข้อ ๑๔ 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากสภาพถนนเดิมช ารุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดทั้งสาย ท าให้
ประชาชนผู้ใช้สัญจรไปมาทั้งหมู่ที่ ๕,๘ ได้รับความเดือดร้อน จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสม
เพ่ือปรับปรุงถนนให้สามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกตลอดทั้งปี และไม่สามารถใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ 

มติที่ประชุม อนุมัติ ๒๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๒ เสียง 

๑.5  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 6 บ้านหัวสะพาน  ต าบลหินโคน  อ าเภอล า
ปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์   ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  150.00  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  หรือพ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า 900.00  ตารางเมตร ระยะทางจากถนน คสล.เดิม ถึงที่
นานายสรายุทธ ศรารัมย์  พร้อมป้ายโครงการ 1.00 ป้าย   เป็นเงิน 429,000  บาท  
ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหิน
โคน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖๑-25๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ ในหน้าที่ ๒5 ข้อ ๑๖ 

เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นดิน ประชาชนไม่สามารถใช้เส้นทางดังกล่าว
ล าเลียงพืชผลทางการเกษตรได้  โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือ
ปรับปรุงถนนให้ประชาชนใช้การได้ตลอดทั้งปี และไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีได้ เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ 

มติที่ประชุม อนุมัติ ๒๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๒ เสียง 
๑.6) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านโนนงิ้ว  ต าบลหินโคน  อ าเภอล าปลายมาศ  
จังหวัดบุรีรัมย์   ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  150.00  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 900.00  ตารางเมตร  ระยะทางจากถนน คสล.เดิม ถึง บ้าน
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โนนงิ้ว  พร้อมป้ายโครงการ 1.00 ป้าย   เป็นเงิน 429,000  บาท ติดตั้งป้ายโครงการ 
จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหนิโคน ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  ประกอบกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25๖๑-25๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒  ในหน้าที่ ๒6 ข้อ ๑๙  
เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากถนนสายดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตชุมชนซึ่งประชาชนอาศัยอยู่
หนาแน่น สภาพถนนช ารุดท าให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาไม่สะดวก จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
สะสมเพ่ือก่อสร้างถนน คสล.ให้แล้วเสร็จและสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว รวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น   แต่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีได้เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ 

มติที่ประชุม อนุมัติ ๒๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๒ เสียง 
๑.7) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 10 บ้านหนองตาอยู่  ต าบลหินโคน  อ าเภอล า
ปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์   ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  200.00  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 800.00  ตารางเมตร ระยะทางจากถนน คสล.เดิม ถึง
โรงฆ่าสัตว์  พร้อมป้ายโครงการ 1.00 ป้าย   เป็นเงิน 388,000  บาท  ติดตั้งป้ายโครงการ 
จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  ประกอบกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25๖๑-25๖๔)เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ ในหน้าที่ ๒9 ข้อ 22 
เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากถนนสายดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตชุมชนซึ่งประชาชนอาศัยอยู่
หนาแน่นมี สภาพถนนเป็นหินคลุกและช ารุดท าให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาไม่สะดวก จึง
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างถนน คสล.ให้แล้วเสร็จตลอดสายทางและสามารถใช้
สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น   แต่ไม่สามารถ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ 

มติที่ประชุม อนุมัติ ๒๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๒ เสียง 

๑.8)   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 12 บ้านหินโคนเก่า  ต าบลหินโคน  อ าเภอล า
ปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์   ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  200.00  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  หรือพ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า 800.00  ตารางเมตร ระยะทางจากถนน คสล.เดิม ถึงที่
นานางฉวีวรรณ ร้อยอ าแพง  พร้อมป้ายโครงการ 1.00 ป้าย   เป็นเงิน 388,000  บาท  
ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหิน
โคน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  ประกอบ
กับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖๑-25๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ ในหน้าที่ 29 ข้อ 27 
เหตุผลความ  เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นดิน ประชาชนไม่สามารถใช้เส้นทางดังกล่าว
ล าเลียงพืชผลทางการเกษตรได้  โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือ
ปรับปรุงถนนให้ประชาชนใช้การได้ตลอดทั้งปี และไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีได้ เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ 



- 8 -  

มติที่ประชุม อนุมัติ ๒๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๒ เสียง 

๑.๙) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านโคกใหม่  ต าบลหินโคน  อ าเภอล าปลาย
มาศ  จังหวัดบุรีรัมย์   ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  200.00  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 800.00  ตารางเมตร ระยะทางจากถนน คสล.เดิม ถึง
คลองส่งน้ าพลังงานไฟฟ้า  พร้อมป้ายโครงการ 1.00 ป้าย   เป็นเงิน 388,000  บาท ติดตั้ง
ป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖๑-25๖๔)เพ่ิมเติม ฉบับที่  ๒  ในหน้าที่  ๓0 ข้อ ๓๐ 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากถนนสายดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตชุมชนซึ่งประชาชนอาศัยอยู่
หนาแน่นมีความยาว สภาพถนนเป็นลูกรังและช ารุดท าให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาไม่สะดวก 
จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างถนน คสล.ให้แล้วเสร็จตลอดสายทางและสามารถ
ใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว แต่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้
เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ 

มติที่ประชุม อนุมัติ ๒๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๒ เสียง 
๑.๑๐) ก่อสร้างถนนพารา AC สายบ้านคลองประดู่-บ้านโคกสะอาดน้อย ต าบลหินโคน 
อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  220.00  
เมตร  หนา  0.05  เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,100  ตารางเมตร ระยะทางจากบ้าน
คลองประดู่-บ้านโคกสะอาดน้อย  พร้อมป้ายโครงการ 1.00 ป้าย   เป็นเงิน 490,000  
บาท ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ต าบลหินโคน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖๑-25๖๔)เพ่ิมเติม  ฉบับที่  ๒   ในหน้าที่  ๓1  
ข้อ 35 

มติที่ประชุม อนุมัติ ๒๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๒ เสียง  
2.  ประเภทวางท่อระบายน้ า  เป็นเงิน 792,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น  
๒.๑  ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 4  บ้านตะขบ    ต าบล
หินโคน  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ วางท่อระบายน้ าขนาด Ø 0.40 เมตร  จ านวน  
68.00  ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.00x1.00x0.80x0.10 เมตร  จ านวน 
7.00 บ่อ  ความยาวรวม  75.00  เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1.00 ป้าย  ระยะทางจาก
โรงเรียนบ้านตะขบ ถึง ที่นานายสุรพล ละหุโท  เป็นเงิน 71,000  บาท รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบกับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255๙-25๖๑) เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ ๒ ในหน้าที่ 24 ข้อ 13 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากการก่อสร้างดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตชุมชนซึ่งประชาชนอาศัยอยู่
หนาแน่นไหล่ทางเดิมเป็นไหล่ทางถนนดินท าให้เกิดน้ าท่วมขัง จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสม
เพ่ือก่อสร้างวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้แล้วเสร็จ
เพ่ือไม่ให้เกิดน้ าท่วมขังภายในชุมชนและระหว่างชุมชนรวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น   
แต่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ 
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มติที่ประชุม อนุมัติ ๒๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๒ เสียง 

๒.๒)  ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ 6 บ้านหัวสะพาน  
ต าบลหินโคน  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ วางท่อระบายน้ าขนาด Ø 0.40 เมตร  
จ านวน  6.00  ท่อน รางระบายน้ าขนาด 0.40x0.40x0.10 เมตร  ความยาวรวม  71.00  
เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1.00 ป้าย  ระยะทางจากบ้านนางแดง นวลสิ่ว ถึง บ้านนายเนียม 
อ่อนเฉวียง  เป็นเงิน 67,000  บาท รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖๑-25๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ ในหน้าที่ ๒5ข้อ 17 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากการก่อสร้างดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตชุมชนซึ่งประชาชนอาศัยอยู่
หนาแน่นไหล่ทางเดิมเป็นไหล่ทางถนนดินท าให้เกิดน้ าท่วมขัง จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสม
เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้แล้วเสร็จ
เพ่ือไม่ให้เกิดน้ าท่วมขังภายในชุมชนและระหว่างชุมชนรวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น   
แต่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ 

มติที่ประชุม อนุมัติ ๒๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๒ เสียง 

๒.๓) ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 7 บ้าน

หินโคน  ต าบลหินโคน  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ วางท่อระบายน้ าขนาด Ø 0.60 
เมตร  จ านวน  219.00  ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.00x1.00x1.20x0.10 
เมตร  จ านวน 24.00 บ่อ  ความยาวรวม  243.00  เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1.00 ป้าย  
ระยะทางจากบ้านนายสมหมาย ทองผักแว่น ถึง บ้านนายเขื่อน ชนะชัย  เป็นเงิน 310,000  
บาท รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.25๖๑-25๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ ในหน้าที่ ๒6 ข้อ ๑๘ 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากการก่อสร้างดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตชุมชนซึ่งประชาชนอาศัยอยู่
หนาแน่น ไหล่ทางเดิมเป็นไหล่ทางถนนดินท าให้เกิดน้ าท่วมขัง จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสม
เพ่ือก่อสร้างวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้แล้วเสร็จ

เพ่ือไม่ให้เกิดน้ าท่วมขังภายในชุมชนและระหว่างชุมชนรวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น   
แต่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ 

มติที่ประชุม อนุมัติ ๒๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๒ เสียง 

๒.4 ก่อสร้างวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กส่งน ้าเพ่ือการเกษตรพร้อมบ่อหมู่ 9   

บ้านหนองตาจ่้า  ต้าบลหินโคน  อ้าเภอล้าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ วางท่อระบายน ้าขนาด 

Ø 0.40 เมตร  จ้านวน  254.00  ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 
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1.00x1.00x0.80x0.10 เมตร  จ านวน 6.00 บ่อ  ความยาวรวม  260.00  เมตร  
ระยะทางจากท่อส่งน ้าเดิม  ถึง ที่นานางกุสุมา   วิเวกรัมย์   เป็นเงิน  200,000  บาท  ติดต้ัง

ป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖๑-25๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ ในหน้าที่ ๒6 ข้อ ๒๐ 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากการก่อสร้างดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การเกษตรที่ต้องการใช้น้ า
จากสถานีสูบน้ าพลังงานไฟฟ้า  บ้านกะทิง  จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อก่อสร้างวางท่อ

ระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้แล้วเสร็จเพ่ือให้เกษตรกรได้

มีน้ าใช้ประกอบการเกษตรกรรมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้มากขึ้น  แต่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ 

มติที่ประชุม อนุมัติ ๒๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๒ เสียง 

๒.5 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 12 

บ้านหินโคนเก่า  ต าบลหินโคน  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ วางท่อระบายน้ าขนาด 
Ø 0.60 เมตร  จ านวน  71.00  ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 
1.00x1.00x1.20x0.10 เมตร  จ านวน 9.00 บ่อ  ความยาวรวม  80.00  เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ 1.00 ป้าย  ระยะทางจากบ้านนางหนูจิน  เสริมศรี ถึง บ้านนางพิกุล  บุญมา
หนองคู  เป็นเงิน 144,000  บาท รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหิน
โคน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖๑-25๖๒) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ ในหน้าที่ 29 ข้อ ๒๘ 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากการก่อสร้างดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตชุมชนซึ่งประชาชนอาศัยอยู่
หนาแน่น ไหล่ทางเดิมเป็นไหล่ทางถนนดินท าให้เกิดน้ าท่วมขัง จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสม
เพ่ือก่อสร้างวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้แล้วเสร็จ

เพ่ือไม่ให้เกิดน้ าท่วมขังภายในชุมชนและระหว่างชุมชนรวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น   
แต่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ 

มติที่ประชุม อนุมัติ ๒๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๒ เสียง 
3. ประเภทงานก่อสร้างอาคาร  เป็นเงิน    2,503,000  บาท เพื่อจ่ายเป็น 

3.1) ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาอยู่ หมู่ 16  บ้านหนองม่วง  ต้าบลหิน

โคน  อ้าเภอล้าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก  ขนาด  81-100  คน  แบบที่  สถ.ศพด.  3  เป็นเงิน  2,400,000  บาท  ติดตั้งป้าย

โครงการ จ านวน ๑ ป้ายรายละเอียดตามแบบที่  สถ.ศพด.  3 ปรากฏในแผนงาน
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อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.25๖๑-25๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ในหน้าที่ ๑๓  ข้อ ๒  

 

 

เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองตาอยู่ได้อาศัยอาคารชั่วคราว
ของโรงเรียนวัดบ้านหินโคนและยังไม่มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นของตนเองซึ่งจ าเป็นต้อง
ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาอยู่ แต่ไม่สามารถใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ 

มติที่ประชุม อนุมัติ ๒๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๒ เสียง 
 
3.2) ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาอยู่ หมู่ 16  บ้านหนองม่วง  ต าบลหินโคน  
อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  ขนาด  0.20x0.20  เมตร ระยะห่าง  2.00  เมตร 
จ านวน  65.00  ต้น พร้อมแผงตาข่ายถักโครงเคร่าเหล็ก  1”x2”  เป็นเงิน  103,000  
บาท  ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้ายรายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ต าบลหินโคน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖๑-25๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ในหน้าที่ ๑๓ ข้อ 3   
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาอยู่ในเขตชุมชน
และติดกับถนน เพื่อความปลอดภัยของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาอยู่ให้มีความ
ปลอดภัยจึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือความปลอดภัย
ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาอยู่ แต่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ได้เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ 

มติที่ประชุม อนุมัติ ๒๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๒ เสียง 

        ๓.๒ ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ 

ประธาน ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ เสนอโดยนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง 

นายก เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องติดตั้งหม้อแปลงสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านโคกใหม่ หมู่ที่ ๑๓  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นขอมติที่ประชุม 

ประธาน นายกได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๘ แล้ว ขอมติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม อนุมัติ ๒๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๒ เสียง 

๓.3 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ 

ประธาน ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๑ เสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง 

นายก เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโคกสะอาดน้อย 
หมู่ที่ ๑๑  รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขอมติที่ประชุม 

ประธาน นายกได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ แล้ว ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม อนุมัติ ๒๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๒ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอะไรหรือไม่ 
นายสมร ประสพสุข ขอขอบคุณเพ่ือสมาชิกที่ได้อนุมัติให้โครงการหมู่ ๔  ในครั้งนี้โครงการวางท่อระบายน้ า

ระบายน้ าออกจากหมู่บ้าน 
นายเพชร แก้วเตชะ อยากสอบถามเรื่องการแข่งขันกีฬาประจ าปีจะมีการจัดหรือไม่มีนักกีฬาฝากถามมา 
นายก เรื่องการแข่งขันกีฬาเดี๋ยวค่อยหารือกันอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากวันนี้เป็นวันเปิดงานของดีล า

ปลายมาศและงานกิ่งกาชาดล าปลายมาศการประกวดกิจกรรมหลายอย่างให้พวกเราไป
ช่วยกันเชียร์และเป็นก าลังใจให้กับผู้แข่งขัน 

ประธาน สั่งปิดการประชุม   
    เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
                                             
                                           (ลงชื่อ) ส.ต.ท. สมโภชน์  จนัทร์ดอน   บันทึก 

             (สมโภชน์ จันทร์ดอน) 

     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                         เลขานุการสภา อบต.หินโคน 

 (ลงชื่อ)    พิชัย  สุทธิประภา  ประธานกรรมการ     (ลงชื่อ)     นครรัชน์  สิงหะนาม ด าเนินการประชุม 

           (นายพิชัย  สุทธิประภา)                                    (นายนครรัชน์  สิงหะนาม) 

 (ลงชื่อ)    บุญเพ็ง  เปล่งสันเที๊ยะ   กรรมการ              รองประธานสภา อบต.หินโคน 

          (นายบุญเพ็ง   เปล่งสันเที๊ยะ) 

 (ลงชื่อ)     ยงยุทธ  ภมรพืช         กรรมการ 

           (นายยงยุทธ  ภมรพืข) 
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