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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑  

ครั้งที่ ๑ 
วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
ผู้มาประชุม 
 ๑. นายจิตตการณ์ ชุมหิรัมย์  ต าแหน่ง ประธานสภาฯ  
 ๒. นายนครรัชต์  สิงหะนาม  ต าแหน่ง รองประธานฯ 

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. นายสมร ประสพสุข   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.4 
7. นายสมบูรณ์  ถาวรสาล ี ต าแหน่ง ส.อบต.ม.4 
8. นายบุญเพ็ง เปล่งสันเที๊ยะ  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.5 
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 
๑7. นางสาวกนกวรรณ เล็งศรี  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.10 
๑8. นายภานุวัฒน์ แสนสีใส  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.10 
๑9. นายสุวรรณ์ แทนค า   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.11 
20. นายจักรกริช เหลือสืบชาติ  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.11 
21. นายยงยุทธ ภมรพืช   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.12 
22. นายตุ๋ย พลเคน   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.12 
23. นางวิละวัลย์ ทุดปอ   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.14 
24 .นางอ่วง  โสภิพันธ ์   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.15 
๒5. นายพิชัย สุทธิประภา  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.15 
26. นายบุญมี  ทศแก้ว     ต าแหน่ง ส.อบต.ม.16 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายไพมณี  บรรทุปา   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.3 
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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 
 ๖. นายสุพจน์ ขีรัมย์    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
 ๗. นายทวี เสกรัมย์    ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
  ๘. นางนีละมัย  หมื่นหาวงศ์   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  
           9.นางสุนันทา แฉล้มไธสง             ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 10. นางวันทยา  ตาทอง    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
 ๑1. นายกิตติพงษ์  ตาชูชาติ   ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน 
 12. นายเธียรนันทน์  ตันติยศุภวงศ์ ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 ๑3. ส.ต.ท.สมโภชน์ จันทร์ดอน   ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 เมื่อถึงเวลานัดสมาชิกเข้าห้องประชุมครบองค์ประชุม นายนครรัชต์ สิงหะนาม รองประธานสภาฯ ท า
หน้าที่ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุม แจ้งระเบียบวาระการประชุมด าเนินการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ประธาน  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธาน ๒.๑ รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๓ 

มีนาคม ๒๕๖๑ 
   ๒.๒ รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๕ 

มีนาคม ๒๕๖๑ 
มีผู้ใดจะแก้ไขหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 

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

๒๕๖1  
นายก อบต.     เรียน  ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคน รวมงบประมาณตั้งจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๔๑๗,๖๘๒ บาท ตาม
นโยบายการบริหารราชการ ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เมื่อวันที่ ๑๑ 
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พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้ก าหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาเพ่ือให้ประชาชนได้รับการพัฒนาทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  

 

เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนตามที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๔) เป็นไปได้อย่างทั่วถึง และมีโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนถ้าไม่รีบด าเนินการจัดท าให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน การด าเนินงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหิน
โคน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่น รวมตลอด
ถึงการด าเนินการต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน การสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และโครงการไทยนิยมยั่งยืน ทางฝ่ายบริหาร จึงขอเสนอ
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ และงบประมาณด าเนินงานจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคน  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ในครั้งนี้ เป็นเงินจ านวน  
๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท  

เพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน จะได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงิน
สะสม 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   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 าเนินการ         ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
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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  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 ๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๓๕ ลว. ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง
การใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ลงวนัที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชนตามอ านาจหน้าที่ และสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ พอสรุปได้
ดังนี้  

           ข้อ ๒.๑.๑ ในการใช้จา่ยเงินสะสม ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึง
ตระหนักอยู่เสมอว่า เจตนารมณ์ของการก าหนดให้มีเงินสะสมนั้น ก็เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีฐานะการเงินการคลังที่มั่นคง  พร้อมที่จะรับภาระในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิด
ขึ้นกับประชาชนในอนาคตที่ไม่อาจคาดการณ์ได้หรือน าไปใช้เพ่ือการจัดบริการสาธารณแก่
ประชาชนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ ดังนั้น จึงควรพิจารณาใช้เงินสะสมอย่างระมัดระวัง เพ่ือมิ
ให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

              ข้อ ๒.๑.๒ ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ดังนี้ 

                    ข้อ ๒.๑.๒.๑ ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน ให้หักเงิน
สะสมส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทแล้วน าไป
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หักรายการเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพ่ือพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ 
ณ ปัจจุบันที่สามารถน าไปใช้ได้ 

      ข้อ ๒.๑.๒.๒  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 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 เงิน
เบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอ หรือได้รับจัดสรรล่าช้า 
ประมาณสามเดือน 

            (๓) ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัยโดยส ารองไว้ประมาณร้อยละสิบของยอดเงิน
สะสมคงเหลือจากหักรายการตามข้อ ๒.๑. ข้อ ๒.๑.๒.๒ (๑) และ (๒)  

  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 าเพ่ือ
การเกษตร เช่น สร้าง/ซ่อมระบบประปา ถังน้ ากลางประจ าหมู่บ้าน ท าฝายน้ าล้น ขุดเจาะบ่อ
บาดาล ธนาคารน้ าใต้ดิน ขุดลอกห้วยหนองคลองบึง 

    (๓)พัฒนาตลาดท้องถิ่น เช่น การจัดให้มีหรือปรับปรุงตลาดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    (๔) การจัดการขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดในท้องถิ่น 
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    (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 ก่อสร้างถนนไปแหล่งท่องเทียว 

    (๙) การจัดให้มีการบ ารุงสนามกีฬาหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

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

   อนึ่ง การใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
กีฬา หรือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความส าคัญกับการใช้ยางพาราเป็นส่วนประกบตามนโยบายของ
รัฐบาลด้วย   

 ข้อมูลเงินสะสม อบต.หินโคน ณ วันที  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 เงิน
เบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอ หรือได้รับจัดสรรล่าข้า 
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 
ประธาน มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกฯ อภิปราย  
ประธาน เมื่อที่ประชุมไม่มีการอภิปรายต่อ ขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายโครงการ 
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                    รายละเอียดโครงการประกอบการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์ 
หน่วยงาน  กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

    จ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้         เป็นเงินทั้งสิ้น   6,400,000 บาท  
         ประกอบด้วยรายจ่ายงบลงทุน        เป็นเงิน   6,400,000 บาท 

     หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   รวมเป็นเงิน    6,400,000 บาท 
    ๑.  ประเภทถนน  เป็นเงิน   3,502,๐๐๐  บาท เพื่อจ่ายเป็น  
  ๑.1) ปรับปรุงถนนโดยเสริมดิน  หมู่ที ่ 1  
บ้านกะทิง (คุ้มโนนดู่)   ต าบลหินโคน  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์   
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  725.00  เมตร  สูง  0.50  เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า ขนาด 
0.60 เมตร จ านวน 22 ท่อน   ปริมาณดินเสริมไม่น้อยกว่า 1,450 ลูกบาศก์เมตร ระยะทางจากถนน ค.ส.ล.
บ้านนายสุชาติ ทองผักแว่น ถึงโรงสูบน้ า  เป็นเงิน ๑๒๑,๐๐๐ บาท พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑-25๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑  ในหน้าที่ ๒๑ ข้อที ่๑ 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นถนนดิน ประชาชนไม่สามารถใช้สัญจรและล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตรได้ในช่วงฤดูฝน จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อปรับปรุงถนนให้ใช้การได้ตลอดทั้งปี  
และไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ 
มติที่ประชุม  อนุมัติ ๒๕ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
๑.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่ 2  
บ้านโคกสนวน  ต าบลหินโคน  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร   
ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก
กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพความเหมาะสม ระยะทางจากท่ีสวนนายช่วย สิงหะนาม ถึงที่นานาง
ประคอง ต้นบุญ เป็นเงิน 479,000  บาท ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑-25๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ ในหน้าที่ ๒๑ ข้อที ่๒ 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นถนนดิน ประชาชนไม่สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตรได้  โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงถนนให้ประชาชนใช้การ
ได้ตลอดทั้งปี และไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ 
มติที่ประชุม  อนุมัติ ๒๕ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
๑.3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ 
บ้านโคกสะอาด   ต าบลหินโคน  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00  เมตร  ยาว 
95.00 เมตร หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 285.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก
กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพความเหมาะสม ระยะทางถนนลาดยางสายบ้านโคกสะอาดไป 
บ้านโนนรังบูรพาถึงที่นานายสุริยะ ศิริสอน เป็นเงิน 143,000  บาท ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย  
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑-25๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ ในหน้าที่ ๒๒ ข้อที ่๖ 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นดิน ประชาชนไม่สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวล าเลียงพืชผล
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ทางการเกษตรได้  โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงถนนให้ประชาชนใช้การ
ได้ตลอดทัง้ปี และไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ 
มติที่ประชุม  อนุมัติ ๒๕ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
๑.4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่ 5  
บ้านโนนตะครอง  ต าบลหินโคน  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร   
ยาว  40.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  240.00  ตารางเมตร    
ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือสภาพตามความเหมาะสม ระยะทางจากสี่แยกบ้านโนน
ตะครองถึงถนนสายบ้านโนนงิ้ว เป็นเงิน 123,000  บาท    
ติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน    
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑-25๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ ในหน้าที่ ๒๖ ข้อที ่๑๗ 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากสภาพถนนเดิมช ารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทั้งสาย ท าให้ประชาชนผู้ใช้
สัญจรไปมาทั้งหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ ๓,๕,๘,๑๑,๑๓,๑๕ และต าบลตลาดไทรได้รับความเดือดร้อน จึงจ าเป็นต้องใช้
จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงถนนให้สามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกตลอดทั้งปี และไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้ เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ 
มติที่ประชุม  อนุมัติ ๒๕ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
๑.๕) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่6  
บ้านหัวสะพาน  ต าบลหินโคน  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร   
ยาว  150.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  900.00  ตารางเมตร    
ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือสภาพความเหมาะสมระยะทางจากที่นานายไพศาล จ าปามูล
ถึงท่ีนานายภาณุวัฒน์ สรารัมย์ เป็นเงิน 463,000  บาท    
ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน    
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑-25๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ ในหน้าที่ ๒๖ ข้อที ่๑๘ 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากสภาพถนนเดิมช ารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทั้งสาย ท าให้ประชาชนผู้ใช้
สัญจรไปมาทั้งหมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๓,๕,๘,๙,๑๑,๑๓,๑๕ และต าบลตลาดไทรได้รับความเดือดร้อน จึงจ าเป็นต้อง
ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงถนนให้สามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกตลอดทั้งปี และไม่สามารถใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ 
มติที่ประชุม  อนุมัติ ๒๔ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่อยู่ในที่ประชุม ๑ คน 
๑.6) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่ 8  
บ้านโนนงิ้ว   ต าบลหินโคน  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์   
ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร  ระยะทาง  350.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร   
หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  2,100.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร 
หรือตามสภาพความเหมาะสม ระยะทางจากสามแยกถนนลาดยางสายล าปลายมาศไปชุมพวงถึงบ้านโนนงิ้ว 
เป็นเงิน 1,082,000  บาท  ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย  
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑-25๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ ในหน้าที่ ๓๐ ข้อที ่33 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากสภาพถนนช ารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทั้งสาย และเป็นถนนสายหลักใน
หมู่บ้านท าให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงถนนให้ได้
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มาตรฐานและใช้สัญจรได้อย่างสะดวกตลอดทั้งปี  แต่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ เพราะมี
งบประมาณไม่เพียงพอ 
มติที่ประชุม  อนุมัติ ๒๔ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่อยู่ในที่ประชุม ๑ คน 
๑.7) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่ 11  
บ้านโคกสะอาดน้อย  ต าบลหินโคน  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์   
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  130.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  
520.00  ตารางเมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพความเหมาะสมระยะทาง
จากถนนไปบ้านโนนส าราญถึงทีส่วนนางล าดวล เครือนิลถึงคลองส่งน้ า เป็นเงิน 263,000  บาท  
ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑-25๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ ในหน้าที่ 35 ข้อที ่ 47 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากถนนสายเดิมเป็นถนนดินและเป็นเส้นทางใช้สัญจรไปยังสถานศึกษา และ
ประชาชนใช้สัญจรเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 15 แต่สภาพถนนเดิมเป็นถนนดินและช ารุดตลอด
ทั้งสาย จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ได้มาตรฐานท าให้ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  แต่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ 
มติที่ประชุม  อนุมัติ ๒๕ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
๑.8) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่ 12  
บ้านหินโคนเก่า   ต าบลหินโคน  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร   
ยาว  42.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 126.00  ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าขนาด 0.30 เมตร จ านวน 3 ท่อน ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือสภาพตามความ
เหมาะสม  ระยะทางจากบ้านนายทองสิน ภมรพืชถึงศาลปู่ตา เป็นเงิน 65,000  บาท  
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑-25๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ ใน
หน้าที่ 37 ข้อที ่๕1 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากถนนสายดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตชุมชนซึ่งประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น สภาพถนน
ช ารุดท าให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาไม่สะดวก จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างถนน คสล.ให้แล้วเสร็จ
และสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น   แต่ไม่สามารถใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ ๒๕ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 

๑.9) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่ 13  
บ้านโคกใหม่   ต าบลหินโคน  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  
240.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  960.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิน
คลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือสภาพตามความเหมาะสม ระยะทางจากบ้านนางฉวี วรรณกลางซ้าย ถึงบ้าน
นายสมพงษ์ เลกระโทก เป็นเงิน 484,000  บาท  
ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.255๙-25๖๑) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ ในหน้าที่ 38 ข้อ 55 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากถนนสายดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตชุมชนซึ่งประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นมีความยาว 
สภาพถนนเป็นลูกรังและช ารุดท าให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาไม่สะดวก จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือ
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ก่อสร้างถนน คสล.ให้แล้วเสร็จตลอดสายทางและสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว แต่ไม่
สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ ๒๕ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 

๑.10) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่ 14  
บ้านหินโคนกลาง  ต าบลหินโคน  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว
136.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  544 ตารางเมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ า
ขนาด 0.60 เมตร จ านวน 4 ท่อนไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตรหรือตามสภาพความเหมาะสม 
ระยะทางจากบ้านนายโฮม กะบัดทองถึงแยกบ้านนางกาเหลียว ปักกาเวสูง เป็นเงิน 279,000   บาท ติดต้ัง
ป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
ประกอบกับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255๙-25๖๑) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ ในหน้าที่ ๔๑ ข้อ ๖4 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากถนนสายดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตชุมชนซึ่งประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นมี สภาพถนน
เป็นหินคลุกและช ารุดท าให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาไม่สะดวก จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างถนน 
คสล.ให้แล้วเสร็จตลอดสายทางและสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งยกระดับชุมชนให้
น่าอยู่ยิ่งข้ึน   แต่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ ๒๕ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 

2.  ประเภทวางท่อระบายน้ า  เป็นเงิน 2,782,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น 
๒.๑ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามถนน หมู่ที ่3   
บ้านโคกสะอาด  ต าบลหินโคน  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย ์วางท่อระบายน้ าขนาด  0.80 เมตร  
จ านวน  126  ท่อน ระยะทางจากสายบ้านโคกสะอาด ถึงโนนรังบูรพา อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 
เป็นเงิน  319,000  บาท ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินโคน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑-25๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ ในหน้าที่ 22 ข้อที่ 5 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากการก่อสร้างดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตชุมชนซึ่งประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น  
ไหล่ทางเดิมเป็นไหล่ทางถนนดินท าให้เกิดน้ าท่วมขัง จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้แล้วเสร็จเพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขังภายในชุมชนและ
ระหว่างชุมชนรวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งข้ึน   แต่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เพราะ
มีงบประมาณไม่เพียงพอ 
มติที่ประชุม  อนุมัติ ๒๕ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 

๒.2 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่4   
บ้านตะขบ  ต าบลหินโคน  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ วางท่อระบายน้ าขนาด  Ø 0.40 เมตร  
จ านวน  307.00  ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.00x1.00x0.80x0.10 เมตร จ านวน 34  บ่อ
ความยาวรวม 341.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1.00 ป้าย ระยะทางจากบ้านนางประคอง บุญเรืองพะเนา
ถึงบ้านนางแม้น กะชิรัมย์ เป็นเงิน  376,000  บาท ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑-25๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ ในหน้าที่ 23 ข้อที่ 8 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากการก่อสร้างดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตชุมชนซึ่งประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น  
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ไหล่ทางเดิมเป็นไหล่ทางถนนดินท าให้เกิดน้ าท่วมขัง จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้แล้วเสร็จเพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขังภายในชุมชนและ
ระหว่างชุมชนรวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งข้ึน   แต่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เพราะ
มีงบประมาณไม่เพียงพอ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ ๒๕ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 

2.3 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที ่7   
บ้านหินโคน  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 18 บ่อ ความยาวรวม 243 เมตร  ระยะทางจากบ้านนายสมหมาย 
ทองผักแว่น ถึงบ้านนายเขื่อน ชนะชัย  เป็นเงิน  238,000  บาท  ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑                                                               
ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑-25๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ ในหน้าที่ 28 ข้อที ่24 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากการก่อสร้างดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตชุมชนซึ่งประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น  
ไหล่ทางเดิมเป็นไหล่ทางถนนดินท าให้เกิดน้ าท่วมขัง จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้แล้วเสร็จเพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขังภายในชุมชนและ
ระหว่างชุมชนรวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งข้ึน   แต่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เพราะ
มีงบประมาณไม่เพียงพอ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ ๒๕ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 

๒.4) ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่8    
บ้านโนนงิ้ว  ต าบลหินโคน  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ วางท่อระบายน้ าขนาด Ø 0.40 เมตร  
จ านวน 300 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.00x1.00x0.80x0.10 เมตร  จ านวน 31.00 บ่อ  
ความยาวรวม  331.00  เมตร ระยะทางจากบ้านนายจิตรการณ์ ชุมหิรัมย์ถึงทางสามแยก เป็นเงิน  
339,000  บาท ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหิน
โคน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑-25๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ ในหน้าที่ ๒๙ ข้อที ่๒๙ 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากการก่อสร้างดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตชุมชนซึ่งประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น  
ไหล่ทางเดิมเป็นไหล่ทางถนนดินท าให้เกิดน้ าท่วมขัง จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้แล้วเสร็จเพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขังภายในชุมชนและ
ระหว่างชุมชนรวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งข้ึน   แต่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เพราะ
มีงบประมาณไม่เพียงพอ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ ๒๕ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 

๒.5) ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที ่9   
บ้านหนองตาจ่ า  ต าบลหินโคน  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  
วางท่อระบายน้ าขนาด Ø 0.40 เมตร  จ านวน 295 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 
1.00x1.00x0.80x0.10 เมตร จ านวน 32.00 บ่อ  ความยาวรวม 327 เมตร ระยะทางจากบ้านนาง
จ านงค์ ทองหอม ถึงบ้านนายสัญญา ช านาญกิจ  เป็นเงิน  363,000 บาท  ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ 
ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
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โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑-25๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ในหน้าที่ 31 ข้อที ่34 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากการก่อสร้างดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตชุมชนซึ่งประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น  
ไหล่ทางเดิมเป็นไหล่ทางถนนดินท าให้เกิดน้ าท่วมขัง จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้แล้วเสร็จเพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขังภายในชุมชนและ
ระหว่างชุมชนรวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งข้ึน   แต่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้                                                              
เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ ๒๕ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 

๒.6) ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที ่10   
บ้านหนองตาอยู่  ต าบลหินโคน  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  
วางท่อระบายน้ าขนาด Ø 0.40 เมตร  จ านวนท่อ 180 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 
1.00x1.00x0.80x0.10 เมตร จ านวน 19 บ่อ  ความยาวรวม 199 เมตร ระยะทางจากบ้านนายสม พิเศษ  
ถึงบ้านนางมา ทบพักตร์  เป็นเงิน  252,000  บาท  ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย  
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑-25๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ในหน้าที่ 33 ข้อ 42 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากการก่อสร้างดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตชุมชนซึ่งประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น  
ไหล่ทางเดิมเป็นไหล่ทางถนนดินท าให้เกิดน้ าท่วมขัง จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้แล้วเสร็จเพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขังภายในชุมชนและ
ระหว่างชุมชนรวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งข้ึน   แต่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เพราะ
มีงบประมาณไม่เพียงพอ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ ๒๕ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 

๒.7) ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที ่11   
บ้านโคกสะอาดน้อย  ต าบลหินโคน  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  
วางท่อระบายน้ าขนาด Ø 0.40 เมตร  จ านวน 163 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 
1.00x1.00x0.80x0.10 เมตร จ านวน 18 บ่อ  ความยาวรวม 181 เมตร ระยะทางจากบ้านนายปัญญา 
นนทดีถึงบ้านนายสงคราม ส ารวมรัมย์ เป็นเงิน  238,000  บาท  ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑-25๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ในหน้าที่ 36 ข้อที ่49 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากการก่อสร้างดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตชุมชนซึ่งประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น  
ไหล่ทางเดิมเป็นไหล่ทางถนนดินท าให้เกิดน้ าท่วมขัง จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้แล้วเสร็จเพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขังภายในชุมชนและ
ระหว่างชุมชนรวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งข้ึน   แต่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เพราะ
มีงบประมาณไม่เพียงพอ  

มติที่ประชุม  อนุมัติ ๒๕ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
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 ๒.๘) ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่๑๕   
บ้านคลองประดู่  ต าบลหินโคน  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  
วางท่อระบายน้ าขนาด Ø 0.40 เมตร  จ านวน 401 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 
1.00x1.00x0.80x0.10 เมตร จ านวน 44.00 บ่อ  ความยาวรวม 445 เมตร ระยะทางจากบ้านนายสวน 
เครือนิลถึงบ้านนายส าอางค์ ทูลฉลอง เป็นเงิน  411,000  บาท  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินโคน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑-25๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ในหน้าที่ 44 ข้อที ่๗2 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากการก่อสร้างดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตชุมชนซึ่งประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น  
ไหล่ทางเดิมเป็นไหล่ทางถนนดินท าให้เกิดน้ าท่วมขัง จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้แล้วเสร็จเพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขังภายในชุมชนและ
ระหว่างชุมชนรวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งข้ึน   แต่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เพราะ
มีงบประมาณไม่เพียงพอ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ ๒๕ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 

๒.9 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่๑๖   
บ้านหนองม่วง  ต าบลหินโคน  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  
วางท่อระบายน้ าขนาด Ø 0.40 เมตร  จ านวน 171 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
1.00x1.00x1.80x0.10 เมตร จ านวน 19.00 บ่อ  ความยาวรวม 190.00 เมตร ระยะทางจากบ้านนาย
ยม ทบภักดิ์ถึงบ้านนางกว้าง  ดวงเกตุ เป็นเงิน  246,000  บาท  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินโคน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑-25๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ในหน้าที่ 44 ข้อที ่๗4 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากการก่อสร้างดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตชุมชนซึ่งประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น  
ไหล่ทางเดิมเป็นไหล่ทางถนนดินท าให้เกิดน้ าท่วมขัง จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้แล้วเสร็จเพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขังภายในชุมชนและ
ระหว่างชุมชนรวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งข้ึน   แต่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เพราะ
มีงบประมาณไม่เพียงพอ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ ๒๕ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
3. ประเภทงานก่อสร้างรั้ว  เป็นเงิน    ๑๑6,000  บาท เพื่อจ่ายเป็น 
 3.1 ก่อสร้างรั้วเสาคอนกรีตส าเร็จรูปรอบสระประปา หมู่ที่ 5  บ้านโนนตะครอง  ต าบลหินโคน  
อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวนเสาคอนกรีต 386 ต้น พร้อมล้อมลวดหนามความยาวรวม 630 
เมตร เป็นเงิน  116,000  บาท  ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้ายรายละเอียดตามแบบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินโคน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑-25๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ในหน้าที่ 25 ข้อที ่16  
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากป้องกันสัตว์เลี้ยงลงแหล่งน้ าบ่อสาธารณะ จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือ
แก้ไขปัญหาการใช้น้ าภายในหมู่บ้าน แต่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เพราะมีงบประมาณไม่
เพียงพอ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ ๒๔ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๒ เสียง 
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๓.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ประธาน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑) ขอเชิญ
ฝ่ายบริหารรายงาน 

นายก อบต.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 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
ตุลาคมขอทุกปี เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (รอบเดือน ตุลาคม 
พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑) รายละเอียดตามแบบรายงานที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม 

ประธาน นายกได้ชี้แจงรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหิน
โคน มีสมาชิกฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 

ที่ประชุม รับทราบไม่มีสมาชิกแสดงความคิดเห็น 
ประธาน เมื่อที่ประชุมทราบแล้วนายกจะได้ประกาศผลให้ประชาชนทราบต่อไป  

       ๓.๓ ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ 9 

ประธาน  ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ 9 เสนอโดย
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง 

นายก เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดไม่ตรงกับ
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง พ.ศ.๒๕๖๔) จึงได้มีการปรับเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี 
ฉบับที่ ๑ และจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ใน
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงมีความจ าเป็นต้อง
โอนงบประมาณเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) รายละเอียดตาม
บัญชี โอนงบประมาณรายจ่ ายที่ ส่ ง ไปพร้อมหนั งสื อ เชิญประชุม  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นขอมติที่ประชุม 
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ประธาน นายกได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ 9 แล้ว ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  อนุมัติ ๒๔ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๒ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

นายสมร ประสพสุข ขอแสดงความยินดีกับเพ่ือนสมาชิกที่ได้โครงตามเป้าหมายบ้างไม่ได้บ้างถึงแม้ว่าบ้านตะขบ
จะมีขาดตกบกพร่องไปบ้างขอเรียนผ่านถึงฝ่ายบริหารในการพิมพ์เอกสารที่ส่งไปถึงสมาชิก
ไม่ถูกต้องอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบให้ดีและอยากจะเรียนถามเรื่องเกี่ยวกับวิศวกรที่
จะมารับรองโครงการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการก่อสร้างซึ่งจะต้องใช้งบประมาณในการจ้าง
วิศวกรเป็นจ านวนมากและวิศวกรจะต้องรับผิดชอบในโครงการต่างๆหรือไม่ 

นายก เอกสารผิดตกหล่นจะประชุมประจ าเดือนจะได้เน้นพนักงานในเรื่องข้อบกพร่อง เรื่องวิศวกร
รับรองโครงการเป็นเรื่องใหม่ซึ่งหน่วยงาน อบต.หินโคน ไม่มีวิศวกร ให้หัวหน้าส านักชี้แจง 

นายทวี เสกรัมย์ ด้วยได้รับหนังสือแจ้งการหารือการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ในการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมก าหนดให้ทุกหน่วยงาน
จะต้องมีวิศวกรรับรองรวมถึงหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยซึ่งขณะนี้ทาง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าลังหารือกับกรมบัญชีกลางในวันนี้เป็นเรื่องการ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมส่วนการด าเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างจะได้ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

นายภานุวัฒน์ แสนสีใส เรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านหนองตาอยู่งบประมาณเงินสะสมจ่ายขาดแล้วก็ให้มันผ่าน
ไปส่วนต่อไปในการจัดท าข้อบัญญัติอยากให้ปรึกษาสมาชิกก่อน เรื่องท่อระบายน้ าหรือราง
ระบายน้ าก็ดีแต่ไม่อยากได้อยากได้แบบรางตัววีมากกว่าน้ าจะได้ไหลเพราะน้ ามันท่วมมาก 

นายสุวรรณ แทนค า เรื่องศูนย์เด็กเล็กชาวบ้านเขาฝากมาเรื่องเงินที่บริจาคให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กว่าได้ใบเสร็จ
หรือไม่และเงินที่ได้มาเอาไปท าอะไร 

นายก ท่าน ส.อบต.ภานุวัฒน์ฯ เสนอเรื่องข้อบัญญัติให้มาคุยกันครั้งหน้าจะมาคุยกันก่อน เรื่องเงิน
บริจาคของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวันนี้ ผอ.กองการศึกษาไม่อยู่ ซึ่งได้แจ้งว่าจะให้ครูนิ่มนวลฯ 
มาชี้แจงเพราะเป็นผู้ฝากเงินให้สอบถามดูได้ถ้าไม่กระจ่างจะได้ให้มาชี้แจงในครั้งหน้า 

นายบุญเชิด เบิกบาน ขอขอบคุณท่านนายกท่ีเสนอโครงการและสมาชิกฯ ที่ยกมือให้โครงการผ่านถนนใน
หมู่บ้านหมู่บ้านก็ยังล าบากอีกมากและเรื่องไฟส่องสว่างในหมู่บ้านดับมาเป็นเดือนแล้วอยาก
ให้ช่วยซ่อมให้ใช้การได้ด้วย 

นายก ฝากให้ ผอ.ก่องช่างช่วยดูให้ด้วยขณะนี้ทางก าลังซ่อมอยู่ทางโคกสนวน การเตรียมการจัด
ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่าง
วันที่ ๗- ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมวลชนของจังหวัดบุรีรัมย์ในการร่วม
ต้อนรับและฟังการปราศรัยของ ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในวันที่ 
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สนามช้างอารีนา หลังจากนั้นจะไปดูความพร้อม
สนามแข่งขันมอเตอร์ไซด์ชิงแชมป์โลก ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

   เลิกประชุมเวลา ๑๖.0๐ น.                                             
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