
รายงานการประชมุสภาองค์การบรหิารสว่นตำบลบางเปา้  
สมัยวสิามญั สมยัที ่4 ประจำป ี2562 

วนัพธุ ที ่ 30 ตลุาคม 2562  
ณ  หอ้งประชมุสภาองค์การบรหิารสว่นตำบลบางเป้า  

 
ผูม้าประชมุ 
ที ่ ชือ่-สกลุ ตำแหนง่ 
1 นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
2 นายประวีณ  ทองชนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 1 
3 นายวิชัย  ชั่งนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 1 
4 นายสัมพันธ์  สงค์คด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 2 
5 นายชัยวัฒน์  เขาพรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 2 
6 นายผิน  บุญพรหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 4 
7 นายสุพจน์  สุขด้วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 4 
8 นายโสภณ  อินทร์นุ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 5 
9 นายสมหมาย  เป้าทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 6 

10 นายสุเทพ  เอ่ียมสอาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 7 
11 นายอับดุลยะมาท  ชาชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 7 
 
ผู้ไม่มาประชมุ 
1.นายโสภัณ  หลีเหม  ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 3  
2.นายปองศักดิ์  สิโปด  ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 3 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
ที ่ ชือ่-สกลุ ตำแหนง่ 
1 นายละดม  เชื้อช่วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
2 นายวีระ  แก้วพิทักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
3 นายวรวุฒิ  คีรีรัตน ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
4 นายวรัศกรณ์  สุดสาคร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/เลขานุการสภาฯ 
5 นายวิเชียร  สุนธนนท์ หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 
6 นายโชคชัย  รอดรักษา ผู้อำนวยการกองช่าง 
7 นางสาวสุดจิต  นาคพน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 

8 นางมะลิวัลย์  บุญจำเนียร ผู้อำนวยการกองคลัง 
9 นางสมใจ  เป้าทอง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

10 นางสาวสุพิชชา  ลีลาเมธวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
11 นายอดิศักดิ์  ชูเชียร นิติกรปฏิบัติการ 
12 นางสาวสุชาดา  สิงคิวิบูลย ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

13 นางชิสากัญญ์  แตงอ่อน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

14 นายณัฐพล  นาคพน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
15 นายปัทมา  สุขด้วง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
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ผู้มาประชุม    11 คน 
ผู้ลาประชุม      - คน 
ผู้ขาดประชุม      2  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม    15 คน 
เริ่มประชมุเวลา  10.00 น. 

ประธานสภาฯ เมื่อท่านสมาชิกสภา ฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมสภา ฯ ครับ 
(นายสุทัศน์ ฯ) ขอกล่าวคำสวัสดีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ท่านสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลบางเป้า ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่ ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า กระผมขอเปิด
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 กระผมขอ
เปิดการประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังนี้  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ        2.1 ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดสีหราษฎร์ศรัทธา
(นายสุทัศน์ฯ)        (วัดควนทองสีห์) ในวันอาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 และจะมีการสมโภชกฐิน ในวันที่  
         2 พฤศจิกายน 2562 ณ บ้านเลขท่ี 245 หมู่ที่ 4 ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง              
         จังหวัดตรัง 

มติที่ประชุม        รับทราบ   
    
  
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ 2.1 ในระเบียบวาระนี้ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้พิจารณาสำเนารายงานการประชุม 
(นายสุทัศน์ฯ) สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 
 ถ้าหากมีข้อสงสัยหรือผิดพลาดประการใด ขอให้เสนอได้ครับ  ถ้าเห็นว่าถูกต้องขอผู้รับรอ

รายงานการประชุมด้วยครับ 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที ่3 ญัตตเิพือ่ทราบ 
ประธานสภาฯ        -ไม่มี 
 

 
ประธานสภาฯ ระเบยีบวาระที ่4 ญตัตเิพือ่พจิารณา 
(นายสุทัศน์ฯ)  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   4.1 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
   และขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง) ประเภทรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง  ขนาด 8,000 ลิตร  
   จำนวน 1 คัน  
 
 
 
 

/ข้อกฎหมาย... 
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   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา 
   1.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข 
   เพ่ิมเติม มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งใน 
   ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   2.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
   ท้ อ งถิ่ น  พ .ศ .2542 ม าต ร า 16(29)ก า รป้ อ งกั น แ ล ะ บ ร ร เท าส า ธ า รณ ภั ย                        
   และ(30)การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุนการป้องกันและ 
   รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   3.พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542 มาตรา5(1)จัดให้มีเครื่อง 
   ดับเพลิง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และยานพาหนะสำหรับป้องกันและระงับ 
   อัคคีภัย 
   4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
   รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข 
   เพ่ิมเติม(ฉบับที4่) ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้เงินสะสมได้ โดยได้รับ 
   อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้(1)ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ใน 
   อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม 
   หรือกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านการ  
   ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงด้วยครับ 
   บริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไป 
   ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 
   5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่3) ข้อ25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
   รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง 
   เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น 
   6.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่นพ.ศ.2548 ข้อ 9 วรรคสอง รถประจำตำแหน่ง ซึ่งมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่ 
   น้อยกว่าหกปี และรถยนต์ส่วนกลางซึ่งมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี ให้ถือ 
   เป็นเกณฑ์ที่จะพิจารณาจัดหารถคันใหม่ทดแทนคันเก่าได้ 
   7.มาตรฐานการบริหารและบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   “มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย”กำหนดให้มีเครื่องดับเพลิง วัสดุ อุปกรณ์  
   เครื่องมือ เครื่องใช้และยานพาหนะ สำหรับป้องกันและระงับอัคคีภัย 
   8.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 
   2562 เรื่องยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง  
   กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 
   ของรัฐบาลไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย (1)ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (2)ด้านการสร้างความ 
   เข้มแข็งให้ชุมชน (3)ด้านเศรษฐกิจและสังคม (4)ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และ  
 

/(5)ด้านการ... 
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   (5)ด้านการศึกษา โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ            
   รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่4) ข้อ 89 และให้องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร  
   ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยคำนึงถึง
   สถานะทางการเงินการคลัง และต้องเสนอโครงการเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น  
   ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น 
   9.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/4987 ลงวันที่ 9   
   พฤษภาคม 2560 เรื่องหารือการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ 
   ขนส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความเห็น 
   ว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ 
   เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
   เพ่ิมเติม(ฉบับที4่) ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ 
   อนุมัติจากสภาท้องถิ่น และให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ 
   เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความ 
   เดือดร้อนของประชาชน และต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลจักสีห์ จะใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ  
   และขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง) ประเภทรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาด 6,000 –  
   8,000 ลิตร หากเข้าเงื่อนไขดังกล่าว ก็สามารถใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อได้ 
   10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
   เรื่องการตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ให้อยู่ในวงเงินที่ 
   กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ หากไม่สามารถดำเนินการ 
   การได้ หรือเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หรือเป็น 
   ครุภัณฑ์ที่มีกำหนดหรือต้องการคุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ให้ตั้ง 
   งบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่นนั้นๆ หรือราคาท่ีเคย 
   จัดหาอย่างประหยัด โดยต้องชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจนในคำชี้แจงประกอบงบประมาณ  
   และเม่ืองบประมาณอนุมัติแล้ว ก็ให้ดำเนินการจัดหาตามรายการที่ปรากฏใน  
   งบประมาณตามวิธีการพัสดุ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า ได้สุ่มสอบถามราคาหน่วยงานราชการที่เคยจัดหา 
   อย่างประหยัด ปรากฏว่า เทศบาลตำบลที่วัง เคยจัดซื้อรถดับเพลิง ขนาด 8,000 ลิตร  
   ราคา 3,790,000 บาท จึงได้นำข้อมูลข้อมูลดังกล่าวมาประกอบในการขอตั้ง  
   งบประมาณในครั้งนี้  
   จึงเสนอท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า พิจารณาในข้อเท็จจริง เงื่อนไข 
   ตามระเบียบและข้อกฎหมายในการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ตามนัยข้อ 89 แห่งระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
   และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
   (ฉบับที4่) 
  ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงต่อสภาฯ ครับ 
 

/หน.สนง... 
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หน.สนง.ปลัด อบต. เรียนประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร ทุกท่าน และสมาชิกสภาฯทุกท่าน 
(นายวิเชียรฯ)  กระผมนายวิเชียร  สุนธนนท์ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
   การจัดซื้อรถน้ำดับเพลิง ขนาดความจุ 8,000 ลิตร ซึ่งได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล 
   และผู้บริหาร เพ่ือสนองนโยบายการจัดซื้อรถน้ำดับเพลิง ทดแทนคันเดิมที่มีอายุการ               
   ใช้งาน มาเป็นระยะเวลา 14 ปี โดยจัดซื้อรถคันใหม่เพ่ือมาทดแทน และมาปฏิบัติหน้าที่ 
   เพ่ือป้องกันและระงับอัคคีภัย ในการให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของ 
   ประชาชนในตำบลบางเป้า 
ส.อบต.ม.5  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายโสภณ  อินทร์นุ่น สมาชิกสภาองค์การบริหาร
(นายโสภณฯ)  ส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 5 กระผมขออยากทราบว่าราคานี้เป็นราคารวมทั้งหมดหรือไม่  
   เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง หรือเฉพาะตัวรถอย่างเดียว ครับ 
ประธานสภาฯ  ขอเรียนเชิญท่านหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ชี้แจงด้วยครับ 
(นายสุทัศนฯ์) 
 
หน.สนง.ปลัด อบต. เรียนประธานสภาฯที่เคารพ ราคานี้ เป็นราคาที่รวมทั้งรถและอุปกรณ์ประจำรถน้ำ            
(นายวิเชียร)  ดับเพลิงทั้งหมดครับ 
 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ
(นายวรัศกรณ์ฯ)  ทุกท่าน ในการจัดหาจะต้องมีการกำหนดราคากลางในการจัดหา ซึ่งเราจะต้องมีการ 
   กำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด จะต้องมีผู้ประกอบการเข้ามาดำเนินการ อย่างน้อย 
   3 รายขึ้นไป เพ่ือไม่ให้เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ต้องม ี
   การสำรวจราคาตลาดจากผู้แทนจำหน่าย มาประกอบการพิจารณากำหนดราคากลาง             
   ขอนำเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจ และให้ที่ประชุมสภาฯพิจารณาอย่างรอบคอบ ครับ 
ประธานสภาฯ ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ  
(นายสุทัศน์ฯ)    
มติที่ประชุม         อนุมัติ    10 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
  งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
ประธานสภาฯ  4.2 กองช่าง  ขออนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563              
(นายสทุัศนฯ์)  จำนวน  10 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,178,400.- บาท ดังนี้ 
   1.โครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านชายวัด หมู่ที่  1             
   ตำบลบางเป้า กว้างเฉลี่ย 5.50 เมตร ระยะทาง 630 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี 
   พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 3,465 ตารางเมตร จำนวนเงิน 1,845,000 บาท แผนงานอุตสาหกรรม 
   และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
   รายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนองค์การ 
   บริหารส่วนตำบลบางเป้า และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 34 ข้อ 4 
 
 

/ข้อกฎหมาย 
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   ข้อกฎหมาย / ข้อพิจารณา 
 1.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข 

   เพ่ิมเติม มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งใน 
   ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67(1) จัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำ 
   และทางบก 

 2.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทาง 
   ระบายน้ำ และ(4)การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 

 3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
   รกัษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข 
   เพ่ิมเติม(ฉบับที่4) ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้เงินสะสมได้ โดยได้รับ 
   อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้(1)ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ใน 
   อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  

 หรือกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านการ 
   บริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน 

 ท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไป 
   ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

 4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่3) ข้อ25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
   รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง 
   เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น 

 5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29  
   สิงหาคม 2562 เรื่องยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง 
   กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 
   ของรัฐบาลไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย (1)ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (2)ด้านการสร้างความ 
   เข้มแข็งให้ชุมชน (3)ด้านเศรษฐกิจและสังคม (4)ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และ  
   (5)ด้านการศึกษา โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ            
   รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่4) ข้อ 89 และให้องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร  
   ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยคำนึงถึง
   สถานะทางการเงินการคลัง และต้องเสนอโครงการเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น  
   ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น 
  ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงต่อสภาครับ 
ผู้อำนวยการกองช่าง เรียนประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร ทุกท่าน และสมาชิกสภาฯทุกท่าน 
(นายโชคชัยฯ) โครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านชายวัด หมู่ที่ 1              

 ตำบลบางเป้า กว้างเฉลี่ย 5.50 เมตร ระยะทาง 630 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี 
 พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 3,465 ตารางเมตร จำนวนเงิน 1,845,000 บาท 

 
/ประธานสภาฯ        



-7- 
 
ประธานสภาฯ        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ  
(นายสุทัศน์ฯ)       
มติที่ประชุม         อนุมัติ    10 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
  งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 

ประธานสภาฯ  2.โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายบ้านนายเอีย้ง หมู่ที ่2 ตำบลบางเป้า กว้าง 3 เมตร
(นายสทุัศนฯ์)  ระยะทาง 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 465 ตารางเมตร  
   พร้อมถมหินผุไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร จำนวนเงิน 333,000 บาท แผนงาน 
   อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ 
   สิ่งก่อสร้าง รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหาร 
   ส่วนตำบลบางเป้า และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 35 ข้อ 11 
   ข้อกฎหมาย / ข้อพิจารณา 
   1.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข 
   เพ่ิมเติม มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งใน 
   ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67(1) จัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำ 
   และทางบก 

 2.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทาง 
   ระบายน้ำ และ(4)การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 

 3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
   รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข 
   เพ่ิมเติม(ฉบับที่4) ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้เงินสะสมได้ โดยได้รับ 
   อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้(1)ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ใน 
   อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม 
   หรือกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านการ 
   บริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไป 
   ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

 4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่3) ข้อ25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
   รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง 
   เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น 
   5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29  
   สิงหาคม 2562 เรื่องยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง 
   กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 
   ของรัฐบาลไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย (1)ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (2)ด้านการสร้างความ 
   เข้มแข็งให้ชุมชน (3)ด้านเศรษฐกิจและสังคม (4)ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และ  

/(5)ด้านการ 
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   (5)ด้านการศึกษา โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ            
   รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่4) ข้อ 89 และให้องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร  
   ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยคำนึงถึง
   สถานะทางการเงินการคลัง และต้องเสนอโครงการเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น  
   ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น 
  ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าทีช่ี้แจงต่อสภาครับ 
ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร ทุกท่าน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
(นายโชคชัยฯ) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเอี้ยง หมู่ที่ 2 ตำบลบางเป้า กว้าง 3 เมตร

 ระยะทาง 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 465 ตารางเมตร  
 พร้อมถมหินผุไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร จำนวนเงิน 333,000 บาท 

 
ประธานสภาฯ        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ  
(นายสุทัศน์ฯ)       
มติที่ประชุม         อนุมัติ    10 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
  งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
 
ประธานสภาฯ        3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเลียบ(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 2  ตำบลบางเป้า            
(นายสุทัศน์ฯ)  ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
   680 ตารางเมตร จำนวนเงิน 477,000 บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง รายจ่าย                  
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  
   และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 36 ข้อ 13 
   ข้อกฎหมาย / ข้อพิจารณา 

 1.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข 
   เพ่ิมเติม มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งใน 
   ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67(1) จัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำ 
   และทางบก 

 2.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทาง 
   ระบายน้ำ และ(4)การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 

 3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
   รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข 
   เพ่ิมเติม(ฉบับที่4) ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้เงินสะสมได้ โดยได้รับ 
   อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้(1)ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ใน 
   อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  

 
/หรือกิจการ 
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 หรือกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านการ 

   บริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไป 
   ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

 4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่3) ข้อ25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
   รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง 
   เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น 

 5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29  
   สิงหาคม 2562 เรื่องยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง 
   กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 
   ของรัฐบาลไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย (1)ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (2)ด้านการสร้างความ 
   เข้มแข็งให้ชุมชน (3)ด้านเศรษฐกิจและสังคม (4)ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และ  

 (5)ด้านการศึกษา โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ            
   รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่4) ข้อ 89 และให้องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร  
   ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยคำนึงถึง
   สถานะทางการเงินการคลัง และต้องเสนอโครงการเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น  
   ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น 
 ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าทีช่ี้แจงต่อสภาครับ 
ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร ทุกท่าน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
(นายโชคชัยฯ) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเลียบ(ต่อเนื่อง) หมู่ที่  2  ตำบลบางเป้า            

 ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
 680 ตารางเมตร จำนวนเงิน 477,000 บาท 

ประธานสภาฯ        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ  
(นายสุทัศน์ฯ)       
มติที่ประชุม         อนุมัติ    10 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
 งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
ประธานสภาฯ        4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในบ้าน ซอย 1(ต่อเนื่อง) หมู่ที่  3 ตำบลบางเป้า                    
(นายสุทัศน์ฯ)  กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 90.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
   362 ตารางเมตร พร้อมถมหินผุไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร จำนวนเงิน   
   264,800 บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน            
   งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เป็นไปตาม  
 
 

/แบบแปลน 
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   แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
   2565) หน้า 37 ข้อ 20 
   ข้อกฎหมาย / ข้อพิจารณา 

 1.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข 
   เพ่ิมเติม มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งใน 
   ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67(1) จัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำ 
   และทางบก 

 2.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทาง 
   ระบายน้ำ และ(4)การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 

 3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
   รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข 
   เพ่ิมเติม(ฉบับที่4) ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้เงินสะสมได้ โดยได้รับ 
   อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้(1)ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ใน 
   อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม 
   หรือกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านการ 
   บริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไป 
   ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

 4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่3) ข้อ25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
   รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง 
   เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น 

 5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29  
   สิงหาคม 2562 เรื่องยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง 
   กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 
   ของรัฐบาลไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย (1)ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (2)ด้านการสร้างความ 
   เข้มแข็งให้ชุมชน (3)ด้านเศรษฐกิจและสังคม (4)ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และ  
   (5)ด้านการศึกษา โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ            
   รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่4) ข้อ 89 และให้องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร  
   ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยคำนึงถึง
   สถานะทางการเงินการคลัง และต้องเสนอโครงการเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น  
   ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น 
   ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อสภาครับ   
 

/ผู้อำนวยการ 
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ผู้อำนวยการกองช่าง เรียนประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร ทุกท่าน และสมาชิกสภาฯทุกท่าน 
(นายโชคชัยฯ) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในบ้าน ซอย 1(ต่อเนื่อง) หมู่ที่  3 ตำบลบางเป้า                    

 กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 90.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
 362 ตารางเมตร พร้อมถมหินผุไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร จำนวนเงิน   
 264,800 บาท  

 
ประธานสภาฯ        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
(นายสุทัศน์ฯ)       
มติที่ประชุม         อนุมัติ    10 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
 งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
    
ประธานสภาฯ        5.โครงการก่อสร้างถนน สายวัดป่าเตียว -ป่ากอ(ต่อเนื่อง) หมู่ที่  5 ตำบลบางเป้า                    
(นายสุทัศน์ฯ)  กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 500  
   ตารางเมตร พร้อมถมหินผุไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร จำนวนเงิน 333,000  
   บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เป็นไปตามแบบแปลน 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  
   41 ข้อ 34 
   ข้อกฎหมาย / ข้อพิจารณา 
    1.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข 
   เพ่ิมเติม มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งใน 
   ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67(1) จัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำ 
   และทางบก 
   2.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทาง 
   ระบายน้ำ และ(4)การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
   3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
   รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข 
   เพ่ิมเติม(ฉบับที่4) ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้เงินสะสมได้ โดยได้รับ 
   อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้(1)ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ใน 
   อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม 
   หรือกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านการ 
   บริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไป 
   ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 
   4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่3) ข้อ25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ 

/แผนพัฒนา 
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   แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
   รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง 
   เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น 
   5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29  
   สิงหาคม 2562 เรื่องยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง 
   กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 
   ของรัฐบาลไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย (1)ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (2)ด้านการสร้างความ 
   เข้มแข็งให้ชุมชน (3)ด้านเศรษฐกิจและสังคม (4)ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และ  
   (5)ด้านการศึกษา โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ     
           รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่4) ข้อ 89 และให้องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร  
   ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยคำนึงถึง
   สถานะทางการเงินการคลัง และต้องเสนอโครงการเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น  
   ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อ 
   สภาครับ   
   ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อสภาครับ   
 
ผู้อำนวยการกองช่าง เรียนประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร ทุกท่าน และสมาชิกสภาฯทุกท่าน 
(นายโชคชัยฯ)  โครงการก่อสร้างถนน สายวัดป่ าเตียว -ป่ากอ(ต่อเนื่ อง) หมู่ที่  5  ตำบลบางเป้ า                    
(นายสุทัศน์ฯ)  กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 500  
   ตารางเมตร พร้อมถมหินผุไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร จำนวนเงิน 333,000  
   บาท 
 
ประธานสภาฯ        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ  
(นายสุทัศน์ฯ)       
มติที่ประชุม         อนุมัติ    10 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
 งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
ประธานสภาฯ  เนื่องจากบัดนี้เวลา 12.00 น. อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย           
(นายสุทัศน์ฯ)  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554              
   ข้อ 30  จึงหยุดพักการประชุมไว้ชั่วคราวเพื่อรับประทานอาหาร และขอให้ทุกท่านเข้า 
   ร่วมประชุมต่อใน เวลา 13.00 น. 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ประชุมต่อ เวลา 13.00 น. 
 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  6.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายบ้านตก หมู่ที่ 6 ตำบลบางเป้า  กว้าง 0.50 เมตร  
(นายสุทัศน์ฯ)  ระยะทาง 145 เมตร ลึก 0.65 เมตร จำนวนเงิน 490,000 บาท แผนงาน  
   อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ 
   สิ่งก่อสร้าง รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหาร 
   ส่วนตำบลบางเป้า และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  43 ข้อ 44 
   ข้อกฎหมาย / ข้อพิจารณา 

 1.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข 
   เพ่ิมเติม มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งใน 
   ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67(1) จัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำ 
   และทางบก 

 2.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทาง 
   ระบายน้ำ และ(4)การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 

 3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
   รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข 
   เพ่ิมเติม(ฉบับที่4) ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้เงินสะสมได้ โดยได้รับ 
   อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้(1)ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ใน 
   อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม 
   หรือกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านการ 
   บริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิน่ หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไป 
   ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

 4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่3) ข้อ25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
   รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง 
   เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น 
   5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29  
   สิงหาคม 2562 เรื่องยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง 
   กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 
   ของรัฐบาลไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย (1)ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (2)ด้านการสร้างความ 
   เข้มแข็งให้ชุมชน (3)ด้านเศรษฐกิจและสังคม (4)ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และ  
   (5)ด้านการศึกษา โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ            
   รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร  
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่4) ข้อ 89 และให้องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร  
   ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยคำนึงถึง
   สถานะทางการเงินการคลัง และต้องเสนอโครงการเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น  
   ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น 
 

/ในระเบียบ... 
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   ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อสภาครับ   
ผู้อำนวยการกองช่าง เรียนประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร ทุกท่าน และสมาชิกสภาฯทุกท่าน 
(นายโชคชัยฯ) โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายบ้านตก หมู่ที่ 6 ตำบลบางเป้า  กว้าง 0.50 เมตร  

 ระยะทาง 145 เมตร ลึก 0.65 เมตร จำนวนเงิน 490,000 บาท  
ประธานสภาฯ        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ  
(นายสุทัศน์ฯ)       
มติที่ประชุม         อนุมัติ    10 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
 งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
ประธานสภาฯ       7.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาอุทิศ(ต่อเนื่อง) หมู่ที่  7 ตำบลบางเป้า            
(นายสุทัศน์ฯ)  กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 121 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 484 
   ตารางเมตร พร้อมถมหินผุทาง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร จำนวนเงิน 325,600 บาท  
   แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่า  
   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เป็นไปตามแบบแปลน 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  
   45 ข้อ 50 
   ข้อกฎหมาย / ข้อพิจารณา 
   1.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข 
   เพ่ิมเติม มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งใน 
   ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67(1) จัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำ 
   และทางบก 
   2.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทาง 
   ระบายน้ำ และ(4)การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
   3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
   รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข 
   เพ่ิมเติม(ฉบับที4่) ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้เงินสะสมได้ โดยได้รับ 
   อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้(1)ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ใน 
   อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม 
   หรือกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านการ 
   บริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไป 
   ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 
   4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่3) ข้อ25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
   รายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง 
   เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น 

/5.หนังสือ... 
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   5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29  
   สิงหาคม 2562 เรื่องยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง 
   กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 
   ของรัฐบาลไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย (1)ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (2)ด้านการสร้างความ 
   เข้มแข็งให้ชุมชน (3)ด้านเศรษฐกิจและสังคม (4)ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และ  
   (5)ด้านการศึกษา โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ            
   รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่4) ข้อ 89 และให้องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร  
   ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยคำนึงถึง
   สถานะทางการเงินการคลัง และต้องเสนอโครงการเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น  
   ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น 
   ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อสภาครับ   
ผู้อำนวยการกองช่าง เรียนประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร ทุกท่าน และสมาชิกสภาฯทุกท่าน 
(นายโชคชัยฯ)  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาอุทิศ(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 7 ตำบลบางเป้า             
   กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 121 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 484 
   ตารางเมตร พร้อมถมหินผุทาง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร จำนวนเงิน 325,600 บาท 
ประธานสภาฯ        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ  
(นายสุทัศน์ฯ)       
มติที่ประชุม         อนุมัติ    10 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
 งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
 
ประธานสภาฯ  8.โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายประชาอุทิศ ซอย 1 หมู่ที่  7 ตำบลบางเป้ า            
(นายสุทัศน์ฯ)  กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 520 
   ตารางเมตร พร้อมถมหินผุทาง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร จำนวนเงิน 364,000 บาท  
   แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่า  
   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เป็นไปตามแบบแปลน 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  
   46 ข้อ 52 
   ข้อกฎหมาย / ข้อพิจารณา 

 1.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข 
   เพ่ิมเติม มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งใน 
   ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67(1) จัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำ 
   และทางบก 
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 2.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทาง 
   ระบายน้ำ และ(4)การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 

 3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
   รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข 
   เพ่ิมเติม(ฉบับที่4) ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้เงินสะสมได้ โดยได้รับ 
   อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้(1)ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ใน 
   อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม 

 หรือกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านการ 
   บริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไป 
   ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

 4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่3) ข้อ25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
   รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง 
   เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น 

 5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29  
   สิงหาคม 2562 เรื่องยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง 
   กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 
   ของรัฐบาลไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย (1)ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (2)ด้านการสร้างความ 
   เข้มแข็งให้ชุมชน (3)ด้านเศรษฐกิจและสังคม (4)ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และ  
   (5)ด้านการศึกษา โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ            
   รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่4) ข้อ 89 และให้องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร  
   ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยคำนึงถึง
   สถานะทางการเงินการคลัง และต้องเสนอโครงการเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น  
   ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น 
   ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อสภาครับ   
ผู้อำนวยการกองช่าง เรียนประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร ทุกท่าน และสมาชิกสภาฯทุกท่าน 
(นายโชคชัยฯ)  ด้วยกระผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า ให้ชี้แจง 
   ญัตติโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาอุทิศ ซอย 1 หมู่ที่  7 ตำบลบางเป้า            
   กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 520 
   ตารางเมตร พร้อมถมหินผุทาง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร จำนวนเงิน 364,000 บาท 
   เนื่องจากโครงการดังกล่าวติดปัญหาเรื่องการอุทิศท่ีดินให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล 
   บางเป้ายังไม่เรียบร้อย จึงจำเป็นต้องขอถอนญัตติดังกล่าวออกไปก่อน 
 
 

/เลขานุ... 
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เลขานุการสภาฯ  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร ทุกท่าน สมาชิกสภาฯ หัวหน้า 
(นายวรัศกรณ์ฯ) ส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ญัตตินี้เป็นลักษณะที่ขอถอนญัตติ ซึ่งตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการข้องบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
(แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2547) ข้อ 55การขอถอนญัตติหรือคำแปรญัตติ หรือการ
แก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติ ซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ             
การขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรองหรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติจะกระทำเมื่อใดก็
ได้ เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ 

 เพ่ือไปจัดทำให้ถูกต้องซ่ึงเป็นสาระสำคัญ 
ประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงต่อท่ีประชุมสภาแล้วนะครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
 
ประธานสภาฯ กระผมจะสอบถามสมาชิกสภาฯนะครับ ท่านใดถอนญัตตินี้โปรดยกมือครับ  
(นายสุทัศน์ฯ) 
มติที่ประชุม         อนุมัติ    10 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
 งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติถอนญัตติโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาอุทิศ  
(นายสุทัศน์ฯ)  ซอย 1 หมู่ที่ 7 ตำบลบางเป้า  กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 130 เมตร หนา 0.15 เมตร  
   หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร พร้อมถมหินผุทาง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร 
   จำนวนเงิน 364,000 บาท ครับ 
    
ประธานสภาฯ        9.โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง(แบบกิ่งเดียว) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ถนนสาย             
(นายสุทัศน์ฯ)  เกาะปอม-ป่ากอ หมู่ที่ 2 ติดตั้งเสาไฟฟ้า สูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน           
   5 ต้น จำนวนเงิน 295,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  
   หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เป็นไปตามแบบ 
   แปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า และแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565)  
   หน้า 50 ข้อ 10 
   ข้อกฎหมาย / ข้อพิจารณา 

 1.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข 
   เพ่ิมเติม มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งใน 
   ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 68(2) จัดให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสง 
   สว่างโดยวิธีอ่ืน 

 2.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา(4)การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
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 3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
   รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข 
   เพ่ิมเติม(ฉบับที่4) ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้เงินสะสมได้ โดยได้รับ 

 อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้(1)ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ใน 
   อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม 
   หรือกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านการ 
   บริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไป 
   ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

 4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่3) ข้อ25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
   รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง 
   เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น 

 5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29  
   สิงหาคม 2562 เรื่องยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง 
   กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 
   ของรัฐบาลไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย (1)ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (2)ด้านการสร้างความ 
   เข้มแข็งให้ชุมชน (3)ด้านเศรษฐกิจและสังคม (4)ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และ  
   (5)ด้านการศึกษา โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ            
   รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่4) ข้อ 89 และให้องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร  
   ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยคำนึงถึง
   สถานะทางการเงินการคลัง และต้องเสนอโครงการเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น  
   ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น 
   ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อสภาครับ   
 
ผู้อำนวยการกองช่าง เรียนประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร ทุกท่าน และสมาชิกสภาฯทุกท่าน 
(นายโชคชัยฯ) โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง(แบบกิ่งเดียว) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ถนนสาย             

 เกาะปอม-ป่ากอ หมู่ที่ 2 ติดตั้งเสาไฟฟ้า สูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน           
 5 ต้น จำนวนเงิน 295,000 บาท  
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ประธานสภาฯ        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ  
(นายสุทัศน์ฯ)       
มติที่ประชุม         อนุมัติ    10 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
 งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
ประธานสภาฯ  10.โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง(แบบกิ่งเดียว) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ถนนสาย             
(นายสุทัศน์ฯ)  กันตัง-วังวน หมู่ที่  3 ติดตั้งเสาไฟฟ้า สูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน           
   8 ต้น จำนวนเงิน 469,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  
   หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เป็นไปตามแบบ 
   แปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า และแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565)  
   หน้า 50 ข้อ 11 
   ข้อกฎหมาย / ข้อพิจารณา 

 1.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข 
   เพ่ิมเติม มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งใน 
   ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และ68(2) จัดให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสง 
   สว่างโดยวิธีอ่ืน 

 2.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 

 3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
   รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข 
   เพ่ิมเติม(ฉบับที่4) ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้เงินสะสมได้ โดยได้รับ 
   อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้(1)ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ใน 
   อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม 
   หรือกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านการ 
   บริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไป 
   ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

 4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่3) ข้อ25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
   รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง 
   เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น 

 5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29  
   สิงหาคม 2562 เรื่องยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง 
   กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 
   ของรัฐบาลไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย (1)ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (2)ด้านการสร้างความ 
   เข้มแข็งให้ชุมชน (3)ด้านเศรษฐกิจและสังคม (4)ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และ  

 
/(5)ด้านการ... 
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 (5)ด้านการศึกษา โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ            

   รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่4) ข้อ 89 และให้องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร  
   ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยคำนึงถึง
   สถานะทางการเงินการคลัง และต้องเสนอโครงการเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น  
   ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น 
   ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อสภาครับ   
ผู้อำนวยการกองช่าง เรียนประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร ทุกท่าน และสมาชิกสภาฯทุกท่าน 
(นายโชคชัยฯ) โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง(แบบกิ่งเดียว) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ถนนสาย             

 กันตัง-วังวน หมู่ที่  3 ติดตั้งเสาไฟฟ้า สูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน           
 8 ต้น จำนวนเงิน 469,000 บาท  

ประธานสภาฯ        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
(นายสุทัศน์ฯ)       
มติที่ประชุม         อนุมัติ    10 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
 งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
 
ประธานสภาฯ  11.ค่าจัดทำม้านั่ง บริเวณริมเข่ือนบ้านควนทองสีห์ หมู่ที่ 6 จำนวน  12 ชุด    
(นายสุทัศน์ฯ)  จำนวนเงิน  172,000 บาท  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                   
   งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่าย 
   เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท   
   0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหาร 
   ส่วนตำบลบางเป้า และแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) หน้า 54 ข้อ 1 
   ข้อกฎหมาย / ข้อพิจารณา 

 1.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข 
    เพ่ิมเติม มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งใน 
    ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 68(12) การท่องเที่ยว 

 2.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 68 (2)การท่องเที่ยว 

 3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
   รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข 
   เพ่ิมเติม(ฉบับที่4) ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้เงินสะสมได้ โดยได้รับ 
   อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้(1)ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ใน 
   อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม 
   หรือกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านการ 

 
/บริการ... 
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 บริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน 

   ท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไป 
   ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

 4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่3) ข้อ25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
   รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง 
   เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น 

 5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29  
   สิงหาคม 2562 เรื่องยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง 
   กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 
   ของรัฐบาลไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย (1)ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (2)ด้านการสร้างความ 
   เข้มแข็งให้ชุมชน (3)ด้านเศรษฐกิจและสังคม (4)ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และ  
   (5)ด้านการศึกษา โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ            
   รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่4) ข้อ 89 และให้องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร  
   ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยคำนึงถึง
   สถานะทางการเงินการคลัง และต้องเสนอโครงการเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น  
   ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น 
   ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อสภาครับ   
 
ผู้อำนวยการกองช่าง เรียนประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร ทุกท่าน และสมาชิกสภาฯทุกท่าน 
(นายโชคชัยฯ)  ค่าจัดทำม้านั่ง บริเวณริมเข่ือนบ้านควนทองสีห์ หมู่ที่ 6 จำนวน  12 ชุด    
  จำนวนเงิน 172,000 บาท   
ประธานสภาฯ        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ  
(นายสุทัศน์ฯ)       
มติที่ประชุม         อนุมัติ    10 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
 งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ ในระเบียบวาระนี้มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือ 
(นายสุทัศน์ฯ) พูดคุยบ้างครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีกระผมขอปิดการประชุม 
(นายสุทัศน์ฯ) 
 
 
 

/เลิกประชุม... 
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เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 
 
 

 (ลงชื่อ)       วรัศกรณ์  สุดสาคร 

        (นายวรัศกรณ์  สุดสาคร) 
                                                  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.บางเป้า ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว 

 

 (ลงชื่อ)      ประวีณ  ทองชนะ     ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายประวีณ  ทองชนะ) 
                                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 1 

                                     ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
 
 

 (ลงชื่อ)     ชัยวัฒน์  เขาพรง       ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายชัยวัฒน์  เขาพรง) 
                                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 2 

                                               กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
 
 

 (ลงชื่อ)      สุเทพ  เอี่ยมสอาด     ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
     (นายสุเทพ  เอี่ยมสอาด) 
                                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 7 

                                               กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
 

 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า ได้รับรองรายงานการประชุมนี้  ในการประชุมสมัย สามัญ                  
สมัยที่...4....... ครั้งที่..-...../.....-........... เมื่อวันที่....12 ธันวาคม 2562... ประธานสภา อบต.บางเป้า จึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
 

 
                                          (ลงชื่อ)           สุทัศน์  ซ่วนซี่  

       (นายสุทัศน์  ซ่วนซี่) 
                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
      


