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 (ส าเนา) 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 2/2562 

วันที่  15  ตุลาคม  2562    
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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16 
17 
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19 
20 
21 
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23 
24 
25 
 

นายเกลี้ยง  เกิดช่อ 
นายอุดม  ศรีโสภณ 
นางบัวรอง  จงรักษ์ 
นายนิพนธ์  หมั่นนึก 
นายบุญหลาย  จันทร์นพคุณ 
นายแพง  นาแก้ว 
นางเหง่า  ทะรารัมย์ 
นางทองม้วน  ปะนามะตัง 
นางหนูไกล  เงาะเศษ 
นางเฉลิม  สิงหนาท 
นายทองค า  สิริสุข 
นายสุชาติ  พรมวงค์ 
นายสมัย  เกิดช่อ 
นายสวัสดิ์  ยินดีชาติ 
นายค าพอง  สิงรี 
นายสวัสดิ์  บรรดาศักดิ์ 
นายศิริ  นาคินชาติ 
นายจ านงค์  ศรีเนาวรัตน์ 
นายสมศักดิ์  ศรีนาวรัตน์ 
นายเอกชัย  สืบรัมย์ 
นายปรีชา  อยู่สินธ์ 
นายประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี 
นายประจวบ  วงษาเศก 
นายประนิตย์  จันทร์นพคุณ 
นางสมปอง  ภูอาจดั้น 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิก อบต.หมู่ 4 
สมาชิก อบต.หมู่ 7 
สมาชิก อบต.หมู่ 3 
สมาชิก อบต.หมู่ 11 
สมาชิก อบต.หมู่ 4 
สมาชิก อบต.หมู่ 3 
สมาชิก อบต.หมู่ 13 
สมาชิก อบต.หมู่ 11 
สมาชิก อบต.หมู่ 6 
สมาชิก อบต.หมู่ 1 
สมาชิก อบต.หมู่ 9 
สมาชิก อบต.หมู่ 12 
สมาชิก อบต.หมู่ 1 
สมาชิก อบต.หมู่ 13
สมาชิก อบต.หมู่ 3 
สมาชิก อบต.หมู่ 9 
สมาชิก อบต.หมู่ 10 
สมาชิก อบต.หมู่ 7 
สมาชิก อบต.หมู่ 2 
สมาชิก อบต.หมู่ 5 
สมาชิก อบต.หมู่ 8 
สมาชิก อบต.หมู่ 12 

เลขานุการสภาฯ 
 

เกลี้ยง  เกิดช่อ 
อุดม  ศรีโสภณ 
บัวรอง  จงรักษ์ 
นิพนธ์  หมั่นนึก 
บุญหลาย  จันทร์นพคุณ 
แพง  นาแก้ว 
เหง่า  ทะรารัมย์ 
ทองม้วน  ปะนามะตัง 
หนูไกล  เงาะเศษ 
เฉลิม  สิงหนาท 
ทองค า  สิริสุข 
สุชาติ  พรมวงค ์
สมัย  เกิดช่อ 
สวัสดิ์  ยินดีชาต ิ
ค าพอง  สิงรี 
สวัสดิ์  บรรดาศักดิ์ 
ศิริ  นาคินชาติ 
จ านงค์  ศรีเนาวรัตน์ 
สมศักดิ์  ศรีนาวรัตน์ 
เอกชัย  สืบรัมย์ 
ปรีชา  อยู่สินธ ์
ประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี 
ประจวบ  วงษาเศก 
ประนิตย์  จันทร์นพคุณ 
สมปอง  ภูอาจดั้น 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

นายส ารวย  บ่อไทย 
นายช านาญ  สุภาษิต 
นายทองดี  ปะริโต 
นายธรรธราธิป จันทร์วิเชียร 
นายอุดม  ทวีศรี 
นางสิราวรรณ  เริกชัย 
นายชาญลิตร  อนัคทัศน์ 
นางสาวอลิสา  สุขกล่ า 
นางสาวโสรยา  เล็กประโคน 
 

นายก  อบต. 
รองนายก  อบต. 
รองนายก  อบต. 
เลขานุการนายก อบต. 
ผอ.กองช่าง อบต.ช่อผกา 
ผอ.กองคลัง อบต.ช่อผกา 
รองปลัด อบต.ช่อผกา 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 
นักประชาสัมพันธ์ 
 

ส ารวย  บ่อไทย 
ช านาญ  สุภาษิต 
ทองดี  ปะริโต 
ธรรธราธิป จันทร์วิเชียร 
อุดม  ทวีศรี 
สิราวรรณ  เริกชัย 
ชาญลิตร  อนัคทัศน์ 
อลิสา  สุขกล่ า 
โสรยา  เล็กประโคน 

 

 
เมื่อถึงก าหนดนัดประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบผู้เข้าประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม  จึงให้

สัญญาณเรียกเข้าห้องประชุม 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
เลขานุการสภาฯ  บัดนี้สมาชิกสภา อบต.ช่อผกา ครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิด 
   ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ประธานฯ  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน  1.1  ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ในการเข้าร่วม

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ประจ าปีพุทธศักราช  2562  ในวัน
จันทร์ที่  12  สิงหาคม  2562 

เนื่องด้วยในวันที่  12  สิงหาคม  2562  อ าเภอช านิได้ก าหนดกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง  ประจ าปีพุทธศักราช  2562   ผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่อผกา  ตลอดจนพนักงานส่วนต าบลทุกท่าน  ในการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง  ประจ าปีพุทธศักราช  2562  ในวันจันทร์ที่  12  สิงหาคม  2562  ซึ่งมีการจัด
กิจกรรมตั้งแต่ภาคเช้าและภาคเย็น  ณ  ศาลาประชาคมอ าเภอช านิ 

ที่ประชุม -รับทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา  อบต.ช่อผกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่  
   1/2562  เมื่อวันที่  4  ตุลาคม  2562 
เลขานุการสภาอบต.        เลขานุการสภา  อบต.ช่อผกา  นางสมปอง  ภูอาจดั้น  อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภา 
              อบต.ช่อผกา  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที ่ 2/2562  เมื่อวันที่  4  ตุลาคม  2562  ณ  

ห้องประชุมที่ท าการ อบต.ช่อผกา  ให้ที่ประชุมทราบ 
มติที่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยมติเป็นเอกฉันท์- 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา  
ประธานสภาฯ                       3.2  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)         

ในรายละเอียดขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้ชี้แจง 
นายก อบต.ช่อผกา  ตามที่ประชาคมหมู่บ้านได้เสนอแผนงานโครงการเพ่ือให้สภา อบต.ช่อผกา  ได้ท าการแก้ไข

ปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนตามความต้องการประชาคมโดยผ่านประชาคม
ต าบลคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลและสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อ
ผกาได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  ไปแล้วนั้นบัดนี้ถึงเวลาที่
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  จะได้รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ให้ที่ประชุมทราบ 

            องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตาม 
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่  
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ที่ผ่านมา โดยเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
และข้อมูลเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อผกา น ามาสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล โดย
มีประเด็นการติดตามและประเมินผลเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

                                3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  ส่วนที่ 1
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความ
สอดคล้องและความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ
ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผน
ด าเนินงานว่าเป็นไปตามเปูาหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับเปูาประสงค์ซึ่งสามารถน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้น
ประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด 

  
การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อผกา 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแ
นน
เต็ม 

คะแ
นนที่
ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทัว่ไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับดา้นกายภาพ เช่น ทีต่ั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลกัษณะภมูิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

20 
3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับดา้นการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร 
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรและช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 1 
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(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟาู การประปา โทรศัพท์ 
ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การ
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณแีละงานประจ าปี 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปาุไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  (2) 1 

(8) การส ารวจและจัดเกบ็ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. (2) 1 
(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วธิีการ และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดย
ใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสนิใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน ์ร่วมแกป้ัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพือ่แกไ้ขปัญหาส าหรับการพัฒนาทอ้งถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

15 
(2) 

 
2 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1) 1 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ดา้นแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปญัหายาเสพตดิ เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นต้น 

(2) 2 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ขอ้มูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(2) 2 

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภมูิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2) 1 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจัจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่สง่ผลต่อการ
ด าเนินงานได้แก่ S-Strength    (จุดแข็ง) W-Weaknrss (จุดอ่อน) O-Opportonity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(2) 2 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการน าเสนอปัญหา 
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมุตฐิานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การก าหนดวตัถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

(2) 2 

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1) 1 
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(9) ผลที่ได้รบัจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลทีส่ าคญั 
ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

(1) 1 

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเดน็ปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 
8 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ และ Thailand 4.0  

(10) 8 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และ       Thailand 4.0 

(10) 8 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 

3.5 กลยุทธ์ 
3.6 เปูาประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 

3.10 ผลผลติ/โครงการ   

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 5 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสยัทัศน์ หรือแสดงให้เหน็ถึงความชัดเจน
ในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวสิัยทัศน์นั้น 

(5) 4 

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อกลยุทธ์ท่ีจะ
เกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 4 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศกัยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสูผ่ลส าเร็จทาง
ยุทธศาสตร ์

(5) 4 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปูาประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี้ปี โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 4 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลละสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4 

ผลผลติ/โครงการ เป็นผลผลิตที่เปน็ชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(5) 4 

รวมคะแนน 100 84 
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ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
           การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความส าเร็จ
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานว่าเป็นไปตามเปูาหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่ง
สามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบ
ความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 
           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
           ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง 
และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดังนี้ 

1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจก าหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล  (Monitorning) 
(4) ประสิทธิภาพ (Efficency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมี

การประเมินประสิทธิภาพ (Efficency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท า

กิจกกรมท่ีมีต่อกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
  (7) การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้
หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ
ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะพิจารณา 

1.2 การก าหนด กรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อาจก าหนดแนวทาง ดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Effectiveness Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (ProJect Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Effectiveness Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

          ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้
ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาแผนตามแผนการด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 
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 ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัด พร้อมการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะใน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริห ารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด
ได ้
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1 โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562  
   

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ภายใน ม. 7 

 435,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว 

- ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 370 ม.หนา 0.15 ม วางท่อระบายน้ า Ø 0.40 ม. 3 จุด เริ่มจากถนนลาดยาง ถึง บ้านยางศรีสัย อาจญาเมือง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ภายใน ม. 9 

 386,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว 

-ถนนคสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม.วางท่อระบายน้ าØ 0.30 ม. 3 จุด เริ่มจากบ้านนายเสนอ ช่ืนในจิตร ถึงท่ีนานายนิยกรณ์ ศรีโสภณ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ภายใน ม. 12 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

405,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว 

-ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 187 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 112.20 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพืน้ท่ีถนนเดิม (ตาม
แบบองค์การบริหารส่วต าบลช่อผกาก าหนด) ปูายโครงการ 1 ปูาย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน ม.2 

 303,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 84 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด ø 0.30 
เมตร จ านวน 2 จุด รวม 10 ท่อน ทางไหล่ลงหินคลุกตามสภาพถนน เริ่มจากศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึง บ้านนายเพชร สุภาษิต 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน ม.3 

 2,586,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ระยะทางยาว 815.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 734 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด ø 0.40 
เมตร จ านวน 5 จุด รวม 41 ท่อน ทางไหล่ลงหินคลุก ตามสภาพ เริ่มจากบา้นนายวินัย อ้อมนอก ถึง บ้านสมศักด์ิ พูนไธสง 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน ม.8 

 396,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 108 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด ø 0.30 
เมตร จ านวน 2 จุด รวม 12 ท่อน ทางไหล่ลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร เริ่มจากบ้านนางแดง สีสุข ถึง ท่ีสวนนายสุธน วงษาเศก 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน ม.9 

 116,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า31.80 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด ø 0.30 
เมตร จ านวน 1 จุด รวม 6 ท่อน ทางไหล่ลงหินคลุกตามสภาพ เริ่มจากบ้านนางเหรียญ ไตรพงษ์ ถึง บ้านนายประยงค์ ศรีเนาวรัตน์ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมสร้างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน ม.1 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

335,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 140.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 84.00 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ 
0.30 เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร จ านวน 6 ท่อน จ านวน 1 จุด (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด) ปูายโครงการ 1 ปูาย 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนดินโดย
เสริมดินพร้อมลงหิน
คลกุ ม.1 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

117,300.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว 

งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 230. 00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตรปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 575.00 ลูก บาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 
0.40 เมตร จ านวน 6 ท่อนจ านวน 1 จุด วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร จ านวน 18 ท่อน จ านวน 3 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 
เมตรระยะทางยาว 310. 00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 124.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา) ปูาย
โครงการ 1 ปูาย) 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนดินโดย
เสริมดินพร้อมลงหิน
คลุก ม.2 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

205,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว 

งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 415. 00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตรปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 2,075. 00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 
Ø 0.40 เมตร จ านวน 18 ท่อนจ านวน 3 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 415.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 166.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา) ปูายโครงการ 1 ปูาย 
 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน ม.4 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

390,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 108.00 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพ
พื้นท่ีถนนเดิม วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร จ านวน 20 ท่อน จ านวน 3 จุด (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด) ปูายโครงการ 1 ปูาย 
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12. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ปรับปรุงถนนดิน 
โดยลงหินคลุก ม.5 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

167,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว 

งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 680.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 272.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา) ปูายโครงการ 1 ปูาย 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนดิน 
โดยลงหินคลุก ม.6 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

163,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว 

งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 630.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อตยกว่า 252.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 
0.30 เมตร จ านวน 26 ท่อนจ านวน 1 จุด (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา) ปูายโครงการ 1 ปูาย 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนดิน 
โดยลงหินคลุก ม.10 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

378,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว 

ช่วงท่ี 1 จากมูลนิธิ ถึง ถนนคอนกรีต งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 940. 00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 376.00 ลูกบาศก์
เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด) - ช่วงท่ี 2 จากถนนคอนกรีต ถึง บ้านนางส ารวย ศรีโสภณ งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 596. 
00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 238.00 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด) (พร้อมเกรดตกแต่ง) ปูายโครงการ 1 ปูาย 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนดินโดย
เสริมดินลงหินคลุก 
ม.11 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

493,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว 

งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 910.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตรปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 3,567.20 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø 0.40 
เมตร จ านวน 35 ท่อน จ านวน 5 จุด (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด(พร้อมเกรดบดอัด) งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,210. 00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 484.00 ลูก บาศก์เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด) (พร้อมเกรดตกแต่ง) ปูายโครงการ 1 ปูาย 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น
แบบ มข.2527 ม.
13 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

390,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอส าหรับ
อุปโภคบริโภค 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด) ปูายโครงการ 1 ปูาย 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนดินโดย
เสริมดินพร้อมลงหิน
คลุก ม.12 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

53,800.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว 

งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางยาว 184 .00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตรปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 397.00 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
ช่อผกาก าหนด(พร้อมเกรดบดอัด) งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางยาว 184. 00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 55.00 ลูกบาศก์เมตร 
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด) (พร้อมเกรดตกแต่ง) ปูายโครงการ 1 ปูาย 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้าน ม.7 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

500,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ระยะทางยาว 160.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 144.00 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพ
พื้นท่ีถนนเดิม (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด) ปูายโครงการ 1 ปูาย 

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการบรรพชา
อุปสมบทและบวช
ศีลจาริณีภาคฤดู
ร้อน 

 20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีคุณธรรม
จริยธรรม 

เด็ก เยาวชน จ านวน 80 คน 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดขบวน
แห่เข้าร่วมงาน
ประเพณีนมัสการ
หลวงพ่อช านิจ 

 20,000.00 เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน จัดขบวนแห่เข้าร่วมงานประเพณีนมัสการหลวงพ่อช านิจ ขบวนแสดงศิลปะพื้นเมืองต่างๆ 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอาย ุ

 15,000.00 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน จัดกิจกรรมของผู้สูงอาย ุ

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด (ช่อ
ผกาเกมส์) 

 130,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ห่างไกลยาเสพติด 

ทุกหมู่บ้าน โรงเรียน 

23. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลประเพณี
จังหวัดบุรีรัมย์ 

 20,000.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึง
ความสามารถด้านกีฬาในระดับท่ีสูงข้ึน 

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

24. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ช านิเกมส์ต้านยาเสพ
ติด 

 50,000.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึง
ความสามารถด้านกีฬา 

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ? กรีฑา ทุกประเภท 

25. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลช านิคัพ 

 20,000.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึง
ความสามารถด้านกีฬา 

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 

26. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริม(นม) 
ส าหรับเด็กนักเรียน 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

1,586,613.00 เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรง สมบูรณ์ 

โรงเรียน จ านวน 4 แห่ง 

27. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียน 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

2,904,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวัน
ท่ัวถึง 

โรงเรียน จ านวน 4 แห่ง 

28. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย
เด็กปฐมวัย 

 25,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กมีสุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง 

29. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

 88,500.00 เพื่อปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก 

จัดกิจกรรมในการรณรงค์การระวังปูองกันโรคไข้เลือดออก 

30. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.ช่อผกา 

 120,000.00 เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. ช่อผกา 

31. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

 20,000.00 เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พื้นท่ีต าบลช่อผกา 

32. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก และ
สตร ี

 10,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปูองกันแก้ไขปัญหา 

ประชาชนท่ัวไป 

33. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

7,812,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ มีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน 

ทุกหมู่บ้าน 

34. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการเบ้ียยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์ 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

150,000.00 เพื่อให้ ผู้ปุวยเอดส์มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ทุกหมู่บ้าน 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

36. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลช่อผกา 

 100,000.00 เพื่อให้สมาชิกกองทุนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลช่อผกา 

37. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการ อบต. 
สัญจรรับฟังความ
คิดเห็นและบริการ
ประชาชน 

 30,000.00 เพื่ออ านายความสะดวกในการให้บริการ
ประชาชน 

ทุกหมู่บ้าน 

38. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
การจัดท าแผนชุมชน 

 5,000.00 เพื่อให้ทราบถึงปัญหาความต้องการของ
ประชาชน 

ทุกหมู่บ้าน 

39. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
การประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน 
ต าบล 

 20,000.00 เพื่อให้ทราบถึงปัญหาความต้องการของ
ประชาชน 

ทุกหมู่บ้าน 

40. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนโครงการ
ซักซ้อมแผนปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และสนับสนุนงบประมาณให้กับท่ีท าการปกครองอ าเภอช านิ 

41. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
กิจกรรม อปพร. 

 10,000.00 เพื่อสนับสนุนกิจกรรม อปพร.ให้มี
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมต่างๆของ อปพร. ได้รับการสนับสนุน 

42. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

 3,000.00 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วง 7 วัน อันตรายเทศกาลสงกรานต์ 

43. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

 3,000.00 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วง 7 วัน อันตรายเทศกาลปีใหม่ 

44. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการงาน
ประเพณีนมัสการ
หลวงพ่อช านิจ 

 10,000.00 เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน อุดหนุนงบประมาณแก่ที่ท าการปกครองอ าเภอช านิ 

45. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงาน
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมเมือง
บุรีรัมย์ (งานวัน
สถาปนาเมืองแปะ) 

 10,000.00 เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน สนับสนุนงบประมาณแก่ส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์ 
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46. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
การจัดงานรัฐพิธ ี

 150,000.00 เพื่อให้งานรัฐพิธีด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สนับสนุนงบประมาณแก่ที่ท าการปกครองอ าเภอช านิ 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

47. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการประเพณีข้ึน
เขาพนมรุ้ง 

 10,000.00 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวจังหวัด
บุรีรัมย์ 

สนับสนุนงบประมาณแก่ส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์ 

48. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดหารายได้
เพื่อจัดกิจกรรมสา
ธารณกุศลและให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 

 10,000.00 เพื่อให้การด าเนินงานของเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สนับสนุนงบประมาณให้กับส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 

49. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนโครงการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอล
ประเพณีจังหวัด
บุรีรัมย์ 

 5,000.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึง
ความสามารถด้านกีฬาในระดับท่ีสูงข้ึน 

สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยด าเนินการ 

50. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬา
ช านิเกมส์ต้านยาเสพ
ติด 

 25,000.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึง
ความสามารถด้านกีฬา 

สนับสนุนงบประมาณแก่ที่ท าการปกครองอ าเภอช านิ 

51. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันด้านความ
มั่นคง 

 20,000.00 เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง 

สนับสนุนงบประมาณแก่ที่ท าการปกครองอ าเภอช านิ 

52. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการบูรณาการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ภายใต้ยุทธศาสตร์
ปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

 10,000.00 เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สนับสนุนงบประมาณให้กับท่ีท าการปกครองอ าเภอช านิ 

53. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี 

 77,500.00 เพื่อปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนได้ 100% 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

54. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี

 20,000.00 เพื่อปูองกันการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

เพื่อควบคุมและปูองกันโรคขาดสารไอโอดีนไม่ให้เป็นปัญหาทางสาธารณสุข 

55. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อ าเภอ
ช านิ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2562 

 20,000.00 เพื่อให้เป็นศูนย์กลางขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอช านิ
ในการรวบรวมข้อมูลปัญหาความ
ต้องการของประชาชนการประสานงาน
กับหน่วยงานอื่นๆในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอช านิได้ใช้สถานท่ีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในการช่วยเหประชาชนให้มีความ
เหมาะสมและเพียงพอต่อภารกิจ 

56. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

 741,000.00 เพื่อให้เด็กได้มีการพัฒนาการคุณภาพท่ี
ดี 

จ านวนร้อยละ 100 

57. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
วางแผน ส่งเสริมการ
ลงทุน 

โครงการฝึกอบรม
การท าน้ าพริก 

 20,000.00 เพื่อให้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มข้ึน จ านวน 1 รุ่น รุ่นละ 50 คน 

58. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
วางแผน ส่งเสริมการ
ลงทุน 

โครงการฝึกอบรม
การท าขนมไทย 

 40,000.00 เพื่อให้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มข้ึน จ านวน 1 รุ่น รุ่นละ 50 คน 

59. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการเฝูาระวัง
การลักลอบตัดไม้
ท าลายปุา 

 40,000.00 เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ให้คงอยู่ จัดเวรยามตรวจปุา อาทิตย์ละ 1 ครั้ง 

60. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไม้
ตาม (โครงการรักน้ า 
รักปุา รักษา
แผ่นดิน) 

 30,000.00 เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ปลูกต้นไม้จ านวน 10,000 ต้น 

61. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านพัฒนาขีด

โครงการฝึกอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพ

 250,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บุคลากรได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
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สมรรถนะขององค์กร การบริหารงาน 
อบต. 

3.2 การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อด าเนินการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน ม. 7  435,000.00 433,000.00 1/2562 17/01/2562 60 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน ม. 9  386,000.00 384,000.00 4/2562 23/01/2562 60 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.2  303,000.00 302,000.00 6/2562 21/02/2562 60 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.3  2,586,000.00 2,410,000.00 5/2562 24/01/2562 90 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.8  396,000.00 394,000.00 3/2562 15/02/2562 60 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.9  116,000.00 112,000.00 7/2562 21/02/2562 60 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก ม.2 เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 205,000.00 204,000.00 11/2562 18/03/2562 60 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงถนนดิน โดยลงหินคลุก ม.5 เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 167,000.00 165,000.00 9/2562 18/04/2562 45 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงถนนดิน โดยลงหินคลุก ม.10 เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 378,000.00 375,800.00 10/2562 19/04/2562 60 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก ม.12 เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 53,800.00 53,000.00 12/2562 18/04/2562 30 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ช่อผกาเกมส์)  130,000.00 43,600.00 57/2562 13/11/2561 1 

  10,800.00 58/2561 13/11/2561 1 

  30,500.00 59/2561 15/11/2561 2 

  29,100.00 61/2561 12/11/2561 5 

  3,200.00 062/2561 09/11/2561 8 

  3,200.00 63/2561 09/11/2561 8 

  3,200.00 66/2562 09/11/2561 8 

  3,200.00 67/2562 09/11/2561 8 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสญัญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา ระยะเวลาการด าเนินงาน 

12. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาช านิเกมส์ต้านยาเสพ
ติด 

 50,000.00 42,500.00 107/2562 20/12/2561 7 

  7,500.00 110/2562 21/12/2561 5 

13. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารกลางวันส าหรับ
เด็กนักเรียน 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

2,904,000.00 278,000.00 035/2562 31/10/2561 1 

  109,000.00 036/2562 31/10/2561 1 

  123,000.00 037/2562 31/10/2561 1 

  176,000.00 038/2562 31/10/2561 1 

  123,000.00 190/2562 07/02/2562 1 

14. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนการด าเนินงานของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.ช่อผกา 

 120,000.00 120,000.00 143/2562 10/01/2562 1 

15. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

7,812,000.00 610,000.00 04/2562 09/10/2561 1 

16. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการเบ้ียยังชีพผู้ปุวยเอดส์ เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

150,000.00 10,000.00 6/2562 09/10/2561 1 

17. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะห์เบี้ยผู้พิการ เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

4,464,000.00 310,400.00 05/2562 09/10/2561 1 

18. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดหารายได้เพื่อจัด
กิจกรรมสาธารณกุศลและให้
ความช่วยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ 

 10,000.00 10,000.00 46/2562 05/11/2561 1 

19. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬาช านิเกมส์
ต้านยาเสพติด 

 25,000.00 25,000.00 105/2562 18/12/2561 1 

20. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
วางแผน ส่งเสริม
การลงทุน 

โครงการฝึกอบรมการท าน้ าพริก  20,000.00 3,600.00 205/2562 14/02/2562 1 

21. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
วางแผน ส่งเสริม
การลงทุน 

โครงการฝึกอบรมการท าขนม
ไทย 

 40,000.00 7,200.00 171/2562 30/01/2562 2 

  1,000.00 172/2562 30/01/2562 2 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาขีด
สมรรถนะขององค์กร 

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน 
อบต. 

 250,000.00 10,400.00 29/2562 30/10/2561 1 

  10,325.00 32/2562 31/10/2561 1 

  117,400.00 31/2562 31/10/2561 5 
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3.3 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ 2562 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ร้อยละ จ านวนโครงการที่               
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ               
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 18 18 100 
2.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 52 38 73.07 
3.การวางแผน ส่งเสริมการลงทุน 6 2 33.33 
4.การบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 2 50.00 

5.การพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กร  2 1 50.00 

รวม 80 61 76.25 
  

  โดยภาพรวมผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี 2562 จ านวน  80 โครงการ 
สามารถน าเข้าสู่งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 จ านวน 61 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 76.25  

 หากพิจารณาผลการด าเนินงานรายตามยุทธศาสตร์พบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ ามี
ผลการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต มีผลการด าเนินโครงการร้อยละ 
73.07 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผลการด าเนินโครงการร้อยละ 50.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรมีผลการด าเนินงานโครงการร้อยละ 50.00 ยุทธศาสตร์การวางแผน ส่งเสริม
การลงทุน มีผลการด าเนินโครงการร้อยละ 33.33 ตามล าดับ 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
1. การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ในการพัฒนาด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล เด็กได้รับการศึกษา

ภาคบังคับทุกคน เด็กก่อนเกณฑ์และเด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่เพียงพอ มีสุขภาพและพัฒนาการทางการเรียนการสอนที่
ดี ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนในอนาคตสามารถเรียนรู้ได้เท่าทันและปรับตัวได้ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสในโลกยุค
โลกาภิวัฒน์ 

 2. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมท าให้มีระบบการคมนาคมที่สะดวกได้มาตรฐาน การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ท าให้
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิมขึ้น เกษตรกรสามารถเดินทางไปท าการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น 

3. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า เช่น การขุดลอกคลอง สระน้ า และ รางระบายน้ า ท าให้เกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตรได้มากขึ้น  มีน้ าส าหรับท าการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น ท าให้มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น ประชาชนได้รับประโยชน์จากการขุด
ลอกคลองการสร้างท่อลอดเหลี่ยม  ท าให้มีน้ าใช้อุปโภค บริโภค และน้ าใช้เพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง และสามารถบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนปัญหาน้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก  

4. ประชาชนมีแหล่งน้ าดื่มน้ าใช้ที่สะอาด เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านท าให้มีแหล่งน้ าที่สะอาดในการ
ใช้อุปโภคและบริโภคตลอดปี  

5. ประชาชนได้รับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดภัยต่าง ๆ ท าให้สามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนใน
เบื้องต้นของประชาชนได้ 

6. การส่งเสริมการท่องเที่ยว ท าให้ประชาชนมีการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม มีการพัฒนาสินค้าที่ระลึก ของฝาก ของ
ดี ของเด่น จ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้น 
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7. มีการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้ปุวยเอดส์ ท าให้บุคคลดังกล่าวได้รับการดูแล มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

 
ประธานสภาฯ           3.2  รายงานสถานการณ์ทางการคลัง  
                          ในรายละเอียดขอเชิญผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ช่อผกา  เป็นคนชี้แจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นางสิราวรรณ เริกชัย  รายงานสถานะการคลัง (ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ) ให้ที่ประชุมทราบ 
ผอ.กองคลัง          เงินฝากธนาคาร  ธกส.สาขาช านิ - ออมทรัพย์ (140-2-45118-2) บช.1  8,247,759.83   
                    เงินฝากธนาคาร  ธกส.สาขาช านิ - ออมทรัพย์ (140-2-68178-7) (เศรษฐกิจชุมชุน) 1,782,580.21 
                    เงินฝากธนาคาร  กรุงไทยสาขานางรอง - ออมทรัพย์ (373-0-50753-2)  9,159,499.82    
                    เงินฝากธนาคาร  ธกส.สาขาช านิ - ประจ า 3 เดอืน (140-4-12474-7)   439,120.06    
                    เงินฝากธนาคาร  กรุงไทยสาขานางรอง - ประจ า 6 เดือน (373-2-00804-5) 6,532,818.92   
                    เงินฝากธนาคาร  ออมสินสาขานางรอง - ประจ า 12 เดือน (300013488485) 6,720,669.40   
          รวมเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น             32,882,448.24    
          ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  59,173.00    
          รวมทรัพย์สินหมุนเวียนเป็นเงินทั้งสิ้น   32,941,621.24     

                  แจกแจงรายละเอียดข้างต้น  เป็นดังนี้      
                  เงินรับฝากต่าง ๆ :-     3,145,572.87  
                  เงินมัดจ าประกันสัญญา    1,030,555.00    
                  เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย    44,538.65    
                  เงินรับฝากเศรษฐกิจชุมชน    1,841,753.21    
                  เงินรับฝากประกันสังคม    5,940.00    
                  เงินรับฝากอ่ืนๆ-ก.ย.ศ.    3,200.00    
                  ค่าไฟฟูาเกษตรกรสมทบ(โรงสูบน้ า)   219,586.01    
                  รายจ่ายค้างจ่าย     840,490.00  
                  เงินสะสม     13,239,003.75  
                 เงินทุนส ารองเงินสะสม   15,716,554.62  
        รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    32,941,621.24 
รายละเอียดประกอบผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 

1. ค่าครุภัณฑ์.......3.......โครงการ 

ล าดับ โครงการ 
เงินงบประมาณ

(บาท) 
เงินนอก

งบประมาณ 

1 เครื่องปริ้นเตอร ์ 16,900.00    

2 เครื่องเจาะเข้าเล่ม 11,500.00    

3 กล้อง cctv ศูนย์เด็ก   29,000.00  

รวม  28,400.00  29,000.00  

รวมค่าครุภณัฑ ์   57,400.00  
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2.  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน........7.......โครงการ 

ล าดับ โครงการ 
เงินงบประมาณ

(บาท) 
เงินนอก

งบประมาณ 

1 ถนนค.ส.ล.บา้นช่อผกา ม.7 
         
433,000.00    

2 ถนนค.ส.ล.บา้นบ ุม.9 
         
384,000.00    

3 ถนนค.ส.ล.บา้นโคกส าโรง ม.2 
         
302,000.00    

4 ถนนค.ส.ล.บา้นบ ุม.9 
         
112,000.00    

5 ถนนค.ส.ล.บา้นหนองเทา ม.8 
         
394,000.00    

6 ถนนค.ส.ล.บา้นหนองเสม็ดน้อย ม.3 
       
2,410,000.00    

7 ถนนค.ส.ล.บา้นหนองเทา ม.8                     -    
        
1,663,000.00  

        

รวม 
       
4,035,000.00  

        
1,663,000.00  

รวมค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งสิน้        5,698,000.00  
 
3.  รายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2562 
 

ล าดับ หมวด ปะเภท โครงการ 
ก่อหนี้
ผูกพัน 

เบิกจ่าย
แล้ว 

1 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค 

ปรับปรุงถนนดนิลงหินคลุก ม.
2 

       
204,000.00  

       
204,000.00  

2 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค 

ปรับปรุงถนนดนิลงหินคลุก ม.
12 

         
53,000.00  

         
53,000.00  

3 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค 

ปรับปรุงถนนดนิลงหินคลุก ม.
10 

       
375,800.00  

       
375,800.00  

4 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค 

ปรับปรุงถนนดนิลงหินคลุก ม.
5 

       
165,000.00  

       
165,000.00  

5 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค 

ปรับปรุงถนนดนิลงหินคลุก ม.
1 

       
114,000.00  

       
114,000.00  

 ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ ก่อสร้างสิ่ง                
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6 สิ่งก่อสร้าง สาธารณปูโภค 
ก่อสร้าง ถนน คสล.ม.7 

478,174.13  478,174.13  

7 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค 

ก่อสร้าง ถนน คสล.ม.4        
384,000.00  

       
384,000.00  

8 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค 

ก่อสร้าง ถนน คสล.ม.12        
386,000.00  

       
386,000.00  

9 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค 

ปรับปรุงถนนดนิลงหินคลุก ม.
6 

       
161,000.00  

       
161,000.00  

10 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค 

ปรับปรุงถนนดนิลงหินคลุก ม.
11 

       
491,000.00  

       
491,000.00  

11 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค 

ก่อสร้าง ถนน คสล.ม.1        
315,000.00  

       
315,000.00  

12 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค 

จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลง
หินคลุก ม.1  

       
440,000.00  

       
440,000.00  

13 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นแบบ มข.
2527 

       
388,000.00  

       
388,000.00  

14 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค 

ก่อสร้าง ถนน คสล.ม.7        
838,000.00  

       
838,000.00  

15 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค 

ก่อสร้าง ถนน คสล.ม.3        
548,000.00  

       
548,000.00  

 

ล าดับ หมวด ปะเภท โครงการ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว 

16 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค 

ก่อสร้าง ถนน คสล.ม.5 
405,000.00  

       
405,000.00  

17 งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้พิการ(ตกเบิก)        
143,200.00  

       
143,200.00  

รวมทั้งสิ้น 5,745,974.13   5,745,974.13  

4.  โครงการกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ จ านวน.......16........โครงการ 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
แหล่งเงิน 

1 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพตดิ(ช่อผกาเกมส์) 130,000.00  งบประมาณ 

2 โครงการส่งนักกีฬาแข่งขันช านิเกมส์ต้านยาเสพติด 50,000.00  งบประมาณ 
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3 โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 87,000.00  งบประมาณ 

4 โครงการควบคมุและปูองกันโรคพษิสุนัขบ้า 58,500.00  งบประมาณ 

5 โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลช่อผกา 100,000.00  งบประมาณ 

6 โครงการอบต.สญัจร 24,250.00  งบประมาณ 

7 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม ่ 25,550.00  งบประมาณ 

8 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ 28,000.00  งบประมาณ 

9 โครงการปูองกันและแก้ปัญหาเด็กจมน้ า 36,950.00  งบสปสช. 

10 โครงการหนูน้อยปฐมวัยสุขภาพดแีละฟ.ฟันแข็งแรง 23,260.00  งบสปสช. 

11 โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชด าริห์ 20,000.00  งบประมาณ 

12 โครงการฝึกอบรมท าขนมไทย 40,000.00  งบประมาณ 

13 โครงการฝึกอบรมท าน้ าพริก 20,000.00  งบประมาณ 

14 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารงาน 230,125.00  งบประมาณ 

15 โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน 20,000.00  งบประมาณ 

16 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 5,799.00  งบประมาณ 

        

รวม 
         
899,434.00    

 

ประธานสภาฯ   3.3  พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  2563  จ านวน  17  โครงการ  
   รวมเป็นเงิน  6,445,000  บาท    
    ในรายละเอียดขอเชิญท่านนายกชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 
นายกอบต. ด้วย อบต.ช่อผกา ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านในหลายหมู่บ้านในพื้นท่ีต าบลช่อผกาว่าชาวบ้านได้รับ

ความเดือดร้อนในการใช้ถนนในการสัญจรเพราะถนน เกิดการช ารุดเสียหาย  เป็นหลุมเป็นบ่อ ใน
หลายจุดเนื่องจากเกิดจากฝนตกหนักในฤดูฝน  ท าให้เกิดน้ าท่วมขัง และเกิดน้ าไหลหลาก  และ
ปัญหาการขาดแคลนน้ าที่ใช้ในการผลิตประปาและการปลูกพืชเกษตรกรรม  ผมได้ให้ช่างออกไป
ตรวจสอบพื้นท่ีพร้อมได้ค านวณความเสียหาย  และเสนอให้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ใช้งานได้
ตามปกติ แต่ทาง อบต.ช่อผกา  และองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้จัดประชาคมหมู่บ้านที่
ได้รับความเดือดร้อน  ประชาคมต าบลเพ่ือเพ่ิมเติมแผนในบางโครงการที่ไม่ได้บรรจุในในแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  และได้ผ่านการเห็นชอบให้เพ่ิมเติมแผนพัฒนาจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อผกาแล้วมีบางโครงการไม่ได้ตั้งงบประมาณในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับโครงการดังกล่าวไว้  จึงขออนุมัติจากสภา อบต.ช่อผกา  ได้พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 
จ านวน  6,445,000 บาท  เพ่ือด าเนินการตามโครงการจ านวน  17  โครงการ ดังนี้ 

           3.3.1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 1  
                              ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ (จากบ้านนายเกียน  ยืนต้น ถึง บ้านนายทองสุข 
                             สืบเพ็ง)        
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ขนาดกว้าง   4.00  เมตร  ระยะทางยาว 210.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือปริมาตรคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  126.00  ลูกบาศก์เมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ถนนเดิม  วาง
ท่อระบายน้ า คสล.  ขนาด  Ø  0.30  เมตร  จ านวน   16  ท่อน  จ านวน  1  จุด (ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด)  ปูายโครงการ  1  ปูาย  เป็นเงิน   443,000   บาท 

            3.3.2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านโคกส าโรง หมู่ที ่2  
ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์  
ช่วงท่ี 1 (จากบ้านนางพันธ์ พินิจพันธ์ ถึง บ้านนายสมบูรณ์ มงคลกูล)   
ขนาดกว้าง   3.00  เมตร ระยะทางยาว 115.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือปริมาตรคอนกรีต 
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  51.75  ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ถนนเดิม  วางท่อ 
ระบายน้ า คสล. ขนาด  Ø  0.30 เมตร  จ านวน   8 ท่อน  จ านวน  2  จุด 

   ช่วงท่ี 2 (จากบ้านนางเต่า ชมโคกกรวด ถึง ริมสระสาถารณะ)    
   ขนาดกว้าง   3.00  เมตร  ระยะทางยาว 124.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือปริมาตรคอนกรีต 
   เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 55.80  ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ตามสภาพพ้ืนที่ถนนเดิม  วางท่อ 
                               ระบายน้ า คสล.  ขนาด  Ø  0.30  เมตร  จ านวน 8  ท่อน  จ านวน  2  จุด (ตามแบบองค์การ
บริหาร 
                               ส่วนต าบลช่อผกาก าหนด)  ปูายโครงการ  1  ปูาย  เป็นเงิน   384,000   บาท 

            3.3.3  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านโคกส าโรง หมู่ที ่2  
ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ (จากบ้านนางยนต์  งานนวล ถึง บ้านนายนิคม   
พาลิเพ็ง)  
ขนาดกว้าง   4.00  เมตร  ระยะทางยาว 222.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือปริมาตรคอนกรีต 
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  133.20  ลูกบาศก์เมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ถนนเดิม  วาง

ท่อ 
ระบายน้ า  คสล.  ขนาด  Ø  0.30  เมตร  จ านวน   11  ท่อน  จ านวน  2  จุด (ตามแบบองค์การ 
บริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด)  ปูายโครงการ  1  ปูาย  เป็นเงิน   469,000   บาท 

            3.3.4  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองเสม็ดน้อย หมู่  
ที่ 3 ต าบล  ช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ (จากบ้านนายเหลือ เทพสุนทร ถึง  บ้าน   
นางสาว  พรมวัน) 
ขนาดกว้าง   4.00  เมตร  ระยะทางยาว 120.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือปริมาตรคอนกรีต 
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  72.00  ลูกบาศก์เมตร  ไหล่ทางลงหินคลุก  ตามสภาพพ้ืนที่ถนนเดิม (ตาม 
แบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด)  ปูายโครงการ  1  ปูาย   เป็นเงิน   247,000   

บาท 

                3.3.5  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านหนองเสม็ดน้อย หมู่ที่ 3 ต าบล 
                              ช่อผกา  อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนเพื่อการเกษตร (จากบ้านนายบุญส่ง  มลไธสง ถึง บ้าน 
                              นางสาวสมพร  เป้ากระโทก) 
    งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย  3.00  เมตร  ระยะทางยาว 400.00   เมตร หนาเฉลี่ย 0.10  
                               เมตร  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 120.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) วางท่อระบายน้ า 

คสล. ขนาด  Ø  0.30  เมตร  จ านวน   26  ท่อน  จ านวน  5  จุด (ตามแบบองค์การบริหารส่วน 
ต าบลช่อผกา) เป็นเงิน 74,000 บาท 
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                 3.3.6  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านหนองเสม็ดน้อย หมู่ที่ 3 ต าบล 
                  ช่อผกา   อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนเพื่อการเกษตร (จากท่อระบายน้ า ถึงฝายแก้มลิง) 
    งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย  3.00 เมตร  ระยะทางยาว 760.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 228.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลช่อผกา) ปูายโครงการ 1 ปูาย  เป็นเงิน   111,000   บาท 

     3.3.7  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 4 
ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ (จากถนน ค.ส.ล.เดิม หมู่ 4 ถึงถนน คสล. หมู่ 11)  
ขนาดกว้าง   4.00  เมตร  ระยะทางยาว 100.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือปริมาตรคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  60.00  ลูกบาศก์เมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ถนนเดิม (ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด)  ปูายโครงการ  1  ปูาย  เป็นเงิน   206,000   บาท 

         3.3.8  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านโคกกระหาด หมู่ที่ 5 ต าบลช่อผกา  
   อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย ์ถนนเพื่อการเกษตร (จากศาลาประชาคมบ้านโคกกระหาด ถึง สาม 
   แยก ม. 11) 
    งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 760.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล.  ขนาด  Ø  0.40  เมตร 
จ านวน 27 ท่อน จ านวน  4  จุด วางท่อ ระบายน้ า คสล. ขนาด  Ø  0.30  เมตร  จ านวน 7 ท่อน  
จ านวน  1 จุด (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหาร-ส่วนต าบลช่อผกา)  ปูายโครงการ 1  
ปูาย  เป็นเงิน   386,000   บาท 

3.3.9  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านโคกกระหาด หมู่ที่ 5  
ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ (จากบ้านนายเล็ง วงษาเศก ถึง   บ้านนางประคอง  
ปะริโต)   

ขนาดกว้าง   5.00  เมตร  ระยะทางยาว 275.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือปริมาตร
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 206.25 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุก  ตามสภาพพ้ืนที่ถนนเดิม 
วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  Ø 0.30 เมตร  จ านวน  11 ท่อน  จ านวน  1  จุด (ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด)  ปูายโครงการ  1  ปูาย  เป็นเงิน   707,000   บาท  

      3.3.10  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านช่อผกา หมู่ที่ 7 ต าบล
ช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ (จากบ้านนางแป้น ปานภักดี ถึง บ้านนางสมบัติ บาเออร์)  
ขนาดกว้าง   5.00 เมตร ระยะทางยาว 307.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 230.25 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ถนนเดิม วางท่อระบาย
น้ า คสล.  ขนาด  Ø  0.30  เมตร  จ านวน   7  ท่อน  จ านวน  1  จุด (ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่อผกาก าหนด)  ปูายโครงการ  1  ปูาย  เป็นเงิน   782,000   บาท 

         3.3.11  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านช่อผกา  หมู่ที่ 7  
   ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนเพื่อการเกษตร (จากบ้านนางเข็มทราย  เกิดช่อ  
   ถึง วัดป่าบ้านบุ) 
   งานเสริมดิน ขยายออกข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 1.00  เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาตรดินเสริม 

ไม่น้อยกว่า 250.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล.  ขนาด Ø  0.40  เมตร  จ านวน 21 
ท่อน จ านวน  3  จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 

    งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทางยาว 750. 00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
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ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 375.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลช่อผกา) ปูายโครงการ 1 ปูาย เป็นเงิน   214,000   บาท 

             3.3.12  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านปราสาทเทพสถิตย์  

   หมู่ที่ 13  ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์  ถนนเพื่อการเกษตร (จากบ้านนายหน า        

   สารีโท ถึง ที่นานายเรือง  พรมนอก) 
   งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร ระยะทางยาว  690.00  เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร  

ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 1,214.40 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ าคสล.  ขนาด  Ø  0.30 
เมตร  จ านวน  23  ท่อน จ านวน  4  จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 

    งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 690.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 276.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลช่อผกา) ปูายโครงการ 1 ปูาย เป็นเงิน   226,000   บาท 

         3.3.13  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก  บ้านโคกส าโรง  หมู่ที่   
   2  ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนเพื่อการเกษตร(จากที่นานางนัฐชา  นุวงศ์ ถึง 
   ที่นานายอินทร์  กระจ่างจิตร) 
   งานเสริมดิน  ขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร ระยะทางยาว 990.00  เมตร  สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร 

ปริมาตร  ดินเสริมไม่น้อยกว่า 2,732.40 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  Ø  0.40  
เมตร  จ านวน 63  ท่อน  จ านวน  9  จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 990. 00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 396.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่อผกา) ปูายโครงการ 1 ปูาย  เป็นเงิน   415,000   บาท 

         3.3.14  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองเทา หมู่ที่ 8  
   ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนเพื่อการเกษตร  (จากลานมันสง่า ถึงทุ่งใหญ่) 
   งานเสริมดิน  ขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร  ระยะทางยาว 880.00  เมตร  สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร  

ปริมาตร  ดินเสริมไม่น้อยกว่า 1,135.20 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  Ø  0.40 
เมตร  จ านวน  28  ท่อน จ านวน 4 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 

    งานลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,680. 00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 672.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลช่อผกา) ปูายโครงการ 1 ปูาย เป็นเงิน   415,000   บาท 

         3.3.15  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านหนองตาเปล่ง หมู่ที่ 6 ต าบล    
   ช่อผกา  อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนเพื่อการเกษตร (จากนานายสมพงษ์  นิลนัน ถึง คลอง 
   ส่งน้ า) 
    งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร   ระยะทางยาว 1,060.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  424.00  ลูกบาศก์เมตร  (พร้อมเกรดตกแต่ง)  (ตามแบบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา) ปูายโครงการ 1 ปูาย  เป็นเงิน   206,000   บาท 

         3.3.16  โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นแบบ มข. 2527 บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 1 ต าบล    
   ช่อผกา อ าเภอ  ช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนเพื่อการเกษตร (บริเวณนานายประมวล  บ่อไทย) 
    ขนาดกว้าง  6.00  เมตร   ยาว  8.00  เมตร  สันฝายสูง  1.00  เมตร   ผนังข้างสูง  2.50  เมตร  
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(ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด) พร้อมปูายโครงการ  1  ปูาย   
เป็นเงิน   390,000   บาท 

3.3.17  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านบุ หมู่ที่ 9   ต าบล  
ช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ (จากบ้านนายอิสระ  ซิงจิ้งหรีด ถึง ป้อมยาม) 
ขนาดกว้าง   5.00 เมตร ระยะทางยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตเสริม 
เหล็กไม่น้อยกว่า 225.00 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ถนนเดิม วางท่อระบาย 
น้ า คสล. ขนาด  Ø  0.30  เมตร  จ านวน 18  ท่อน  จ านวน  2  จุด (ตามแบบองค์การบริหารส่วน 
ต าบลช่อผกาก าหนด)  ปูายโครงการ  1  ปูาย  เป็นเงิน   770,000   บาท 

ประธานสภาฯฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายในการจ่ายขาดเงินสะสมให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การฝากเงิน  
                               การถอนเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ   
                               89  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ่ายขาดเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
                               ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ซึ่งเก่ียวกับด้านบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้ต้องเป็นไป 
ตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 
หรือตามระเบียบแล้ว 

(3)  ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ 
อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายในปีนั้น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมี 
สาธารณภัยเกิดข้ึน 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อ 
หนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ 
ก าหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
       ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสม  โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลัง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาวและ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  
มท.0808.2/ว 5164  ลงวันที่  29  สิงหาคม  2562 รัฐบาลได้มอบหมายให้ส่งเสริมสนับสนุนให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและ 
สนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ  กระทรวงมหาดไทยแจ้งการ 
ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  5   
ด้าน  ประกอบไปด้วย 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
2. ด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3. เศรษฐกิจและสังคม 
4. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 
5. ด้านการศึกษา  
ทั้งนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย  อนุมัติ

ยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าเงินสะสมมาใช้ในการด าเนินการตามแนวทาง
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ดังกล่าวได้  โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินการฝากเงิน  การถอนเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ  89  และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงิน
สะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  และกรณีที่มีสาธารณภัย
เกิดข้ึนตามความจ าเป็น  โดยค านึงถึงสถานะการเงินการคลัง  และต้องเสนอโครงการเพ่ือใช้จ่ายเงิน
สะสมต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่  31  ตุลาคม  2562  เท่านั้น   ในการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การฝากเงิน  การถอนเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547  และแก้ไขเพ่ิมเติมดังนี้ 

                                               1.1   ตรวจสอบยอดเงินสะสมท่ีน าไปใช้ได้  ณ  ปัจจุบันโดยหักเงินสะสมส่งสมทบ 
กองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแด่ละประเภท  แล้วน าไปหักรายการเงิน 
สะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรือยังไม่ได้เบิกจ่ายเพ่ือพิสูจน์ยอดเงินคงเหลือ ณ   
ปัจจุบันที่สามารถน าไปใช้ได้ 

                                               1.2   ก่อนจะน าเงินสะสมตามจ านวนในข้อ  1.1  ไปใช้ให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นกันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  และกรณีท่ี 
มีสาธารณภัยเกิดข้ึนตามความจ าเป็น  โดยค านึงถึงสถานะการเงินการคลัง   

 2. ก าหนดแนวทางเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินสะสมไปใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาล  ดังนี้ 

     2.1  โครงการหรือกิจกรรมที่จะด าเนินการต้องอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้านบริการชุมชนและสังคม  กิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าขึ้นเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  และเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     2.2  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอ านาจหน้าที่เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยให้ความส าคัญกับโครงการดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
2. ด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3. เศรษฐกิจและสังคม 
4. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว   
5. ด้านการศึกษา  

นายก อบต.ช่อผกา         แต่เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินการคลัง  ของ  อบต.ช่อผกา  ผมได้แจ้งกองคลัง 
ให้กันเงินก่อนจะน าเงินสะสมตามจ านวนปัจจุบันไปใช้โดยให้กันตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
ด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การฝากเงิน  การถอนเงิน  และการตรวจเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89  และตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทยที่มท.0808.2/ว 5164  ลงวันที่  29  สิงหาคม  2562  และให้พิจารณากันเงิน 
สะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  และกรณีท่ีมีสาธารณภัย 
เกิดข้ึนตามความจ าเป็น  โดยค านึงถึงสถานะการเงินการคลัง 

ประธาน สภาฯ  ตามท่ีท่านนายกได้น าเสนอโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมให้ที่ประชุมทราบและเลขา 
สภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบเก่ียวกับการใช้เงินสะสมให้สมาชิกทราบ  ล าดับถัดไปขอเชิญผู้อ านวยการ 
กองคลังรายงานเงินสะสมให้สมาชิกได้ทราบเพ่ือประกอบการพิจารณา 
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นางสิราวรรณ  เริกชัย ปัจจุบัน อบต.ช่อผกา  มียอดเงินสะสมท้ังสิ้น  จ านวน  13,239,003.75  บาท   
ผอ.กองคลัง อบต.ช่อผกา   -  ส ารองงบบุคลากร  3  เดือน  จ านวน   2,367,960  บาท  

           - ส ารองกรณีฉุกเฉิน  จ านวน  3,400,000  บาท 
           - ส ารองรายจ่ายในการบริหารงาน  จ านวน   1,026,040  บาท 
คงเหลือเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้  จ านวน  6,445,003.75  บาท   ขออนุมัติจากสภาฯ  
จ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้  จ านวน   6,445,000  บาท  
           ซึ่งการจ่ายขาดเงินสะสมเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก 
จ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน  การฝากเงิน  การถอนเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม     

ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และท่ีท่านนายก อบต.ช่อผกา  ได้ 
                               ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากท่ีประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   
                               เพ่ือด าเนินการ 
    3.3.1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 1  
                              ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ (จากบ้านนายเกียน  ยืนต้น ถึง บ้านนายทองสุข 
                             สืบเพ็ง)        

ขนาดกว้าง   4.00  เมตร  ระยะทางยาว 210.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือปริมาตรคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  126.00  ลูกบาศก์เมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ถนนเดิม  วาง
ท่อระบายน้ า คสล.  ขนาด  Ø  0.30  เมตร  จ านวน   16  ท่อน  จ านวน  1  จุด (ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด) ปูายโครงการ 1  ปูาย  เป็นเงิน  443,000  บาท   โปรด
ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม          -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  23  เสียงไม่เห็นชอบ   
                             0  เสียง) 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และท่ีท่านนายก อบต.ช่อผกา  ได้ 
                               ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากท่ีประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   
                               เพ่ือด าเนินการ 

            3.3.2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านโคกส าโรง หมู่ที ่2  
ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย ์ 
ช่วงท่ี 1 (จากบ้านนางพันธ์ พินิจพันธ์ ถึง บ้านนายสมบูรณ์ มงคลกูล)   
ขนาดกว้าง   3.00  เมตร ระยะทางยาว 115.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือปริมาตรคอนกรีต 
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  51.75  ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ถนนเดิม  วางท่อ 
ระบายน้ า คสล. ขนาด  Ø  0.30 เมตร  จ านวน   8 ท่อน  จ านวน  2  จุด 

   ช่วงท่ี 2 (จากบ้านนางเต่า ชมโคกกรวด ถึง ริมสระสาถารณะ)    
   ขนาดกว้าง   3.00  เมตร  ระยะทางยาว 124.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือปริมาตรคอนกรีต 
   เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 55.80  ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ตามสภาพพ้ืนที่ถนนเดิม  วางท่อ 
                               ระบายน้ า คสล.  ขนาด  Ø  0.30  เมตร  จ านวน 8  ท่อน  จ านวน  2  จุด (ตามแบบองค์การ
บริหาร 
                               ส่วนต าบลช่อผกาก าหนด)  ปูายโครงการ  1  ปูาย  เป็นเงิน  384,000   บาท   โปรดยกมือขึ้น 
ที่ประชุม          -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  23  เสียงไม่เห็นชอบ   
                             0  เสียง) 
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ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และท่ีท่านนายก อบต.ช่อผกา  ได้ 
                               ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากท่ีประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   
                               เพ่ือด าเนินการ 

            3.3.3  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านโคกส าโรง หมู่ที ่2  
ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ (จากบ้านนางยนต์  งานนวล ถึง บ้านนายนิคม   
พาลิเพ็ง)  
ขนาดกว้าง   4.00  เมตร  ระยะทางยาว 222.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือปริมาตรคอนกรีต 
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  133.20  ลูกบาศก์เมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ถนนเดิม  วาง

ท่อ 
ระบายน้ า  คสล.  ขนาด  Ø  0.30  เมตร  จ านวน   11  ท่อน  จ านวน  2  จุด (ตามแบบองค์การ 
บริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด) ปูายโครงการ 1  ปูาย  เป็นเงิน  469,000   บาท  โปรดยกมือ

ขึ้น 
ที่ประชุม          -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  23  เสียงไม่เห็นชอบ   
                             0  เสียง) 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และท่ีท่านนายก อบต.ช่อผกา  ได้ 
                               ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากท่ีประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   
                               เพ่ือด าเนินการ 

            3.3.4  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองเสม็ดน้อย หมู่  
ที่ 3 ต าบล  ช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ (จากบ้านนายเหลือ เทพสุนทร ถึง  บ้าน   
นางสาว  พรมวัน) 
ขนาดกว้าง   4.00  เมตร  ระยะทางยาว 120.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือปริมาตรคอนกรีต 
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  72.00  ลูกบาศก์เมตร  ไหล่ทางลงหินคลุก  ตามสภาพพ้ืนที่ถนนเดิม (ตาม 
แบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด)  ปูายโครงการ  1  ปูาย   เป็นเงิน   247,000   

บาท 
   โปรดยกมือขึ้น 
ที่ประชุม          -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  23  เสียงไม่เห็นชอบ   
                             0  เสียง) 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และท่ีท่านนายก อบต.ช่อผกา  ได้ 
                               ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากท่ีประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   
                               เพ่ือด าเนินการ 
                3.3.5  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านหนองเสม็ดน้อย หมู่ที่ 3 ต าบล 
                              ช่อผกา  อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนเพื่อการเกษตร (จากบ้านนายบุญส่ง  มลไธสง ถึง บ้าน 
                              นางสาวสมพร  เป้ากระโทก) 
    งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย  3.00  เมตร  ระยะทางยาว 400.00   เมตร หนาเฉลี่ย 0.10  
                               เมตร  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 120.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) วางท่อระบายน้ า 

คสล. ขนาด  Ø  0.30  เมตร  จ านวน   26  ท่อน  จ านวน  5  จุด (ตามแบบองค์การบริหารส่วน 
ต าบลช่อผกา) เป็นเงิน 74,000 บาท  โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม          -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  23  เสียงไม่เห็นชอบ   
                             0  เสียง) 
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ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และท่ีท่านนายก อบต.ช่อผกา  ได้ 
                               ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากท่ีประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   
                               เพ่ือด าเนินการ 

    3.3.6  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านหนองเสม็ดน้อย หมู่ที่ 3 ต าบล 
                  ช่อผกา   อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนเพื่อการเกษตร (จากท่อระบายน้ า ถึงฝายแก้มลิง) 
    งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย  3.00 เมตร  ระยะทางยาว 760.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 228.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลช่อผกา) ปูายโครงการ 1 ปูาย  เป็นเงิน   111,000   บาท  โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม          -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  23  เสียงไม่เห็นชอบ   
                             0  เสียง) 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และท่ีท่านนายก อบต.ช่อผกา  ได้ 
                               ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากท่ีประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   
                               เพ่ือด าเนินการ 

     3.3.7  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 4 
ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ (จากถนน ค.ส.ล.เดิม หมู่ 4 ถึงถนน คสล. หมู่ 11)  
ขนาดกว้าง   4.00  เมตร  ระยะทางยาว 100.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือปริมาตรคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  60.00  ลูกบาศก์เมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ถนนเดิม (ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด)  ปูายโครงการ  1  ปูาย  เป็นเงิน   206,000   บาท 

   โปรดยกมือขึ้น       
ที่ประชุม          -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  23  เสียงไม่เห็นชอบ   
                             0  เสียง) 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และท่ีท่านนายก อบต.ช่อผกา  ได้ 
                               ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากท่ีประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   
                               เพ่ือด าเนินการ 
    3.3.8  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านโคกกระหาด หมู่ที่ 5 ต าบลช่อผกา  
   อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนเพื่อการเกษตร (จากศาลาประชาคมบ้านโคกกระหาด ถึง สาม 
   แยก ม. 11) 
    งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 760.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล.  ขนาด  Ø  0.40  เมตร 
จ านวน 27 ท่อน จ านวน  4  จุด วางท่อ ระบายน้ า คสล. ขนาด  Ø  0.30  เมตร  จ านวน 7 ท่อน  
จ านวน  1 จุด (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหาร-ส่วนต าบลช่อผกา)  ปูายโครงการ 1  
ปูาย  เป็นเงิน   386,000   บาท   โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม          -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  23  เสียงไม่เห็นชอบ   
                             0  เสียง) 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และท่ีท่านนายก อบต.ช่อผกา  ได้ 
                               ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากท่ีประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   
                               เพ่ือด าเนินการ 
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3.3.9  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านโคกกระหาด หมู่ที่ 5  
ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ (จากบ้านนายเล็ง วงษาเศก ถึง   บ้านนางประคอง  
ปะริโต)   

ขนาดกว้าง   5.00  เมตร  ระยะทางยาว 275.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือปริมาตร
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 206.25 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุก  ตามสภาพพ้ืนที่ถนนเดิม 
วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  Ø 0.30 เมตร  จ านวน  11 ท่อน  จ านวน  1  จุด (ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด) ปูายโครงการ 1 ปูาย  เป็นเงิน  707,000   บาท   โปรดยกมือ
ขึ้น 

 
ที่ประชุม          -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  23  เสียงไม่เห็นชอบ   
                             0  เสียง) 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และท่ีท่านนายก อบต.ช่อผกา  ได้ 
                               ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากท่ีประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   
                               เพ่ือด าเนินการ 

      3.3.10  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านช่อผกา หมู่ที่ 7 ต าบล
ช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ (จากบ้านนางแป้น ปานภักดี ถึง บ้านนางสมบัติ บาเออร์)  
ขนาดกว้าง   5.00 เมตร ระยะทางยาว 307.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 230.25 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ถนนเดิม วางท่อระบาย
น้ า คสล.  ขนาด  Ø  0.30  เมตร  จ านวน   7  ท่อน  จ านวน  1  จุด (ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่อผกาก าหนด)  ปูายโครงการ  1  ปูาย  เป็นเงิน   782,000   บาท   โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม          -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  23  เสียงไม่เห็นชอบ   
                             0  เสียง) 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และท่ีท่านนายก อบต.ช่อผกา  ได้ 
                               ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากท่ีประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   
                               เพ่ือด าเนินการ 
         3.3.11  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านช่อผกา  หมู่ที่ 7  
   ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนเพื่อการเกษตร (จากบ้านนางเข็มทราย  เกิดช่อ  
   ถึง วัดป่าบ้านบุ) 
   งานเสริมดิน ขยายออกข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 1.00  เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาตรดินเสริม 

ไม่น้อยกว่า 250.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล.  ขนาด Ø  0.40  เมตร  จ านวน 21 
ท่อน จ านวน  3  จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 

    งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทางยาว 750. 00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 375.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลช่อผกา) ปูายโครงการ 1 ปูาย เป็นเงิน   214,000   บาท  โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม          -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  23  เสียงไม่เห็นชอบ   
                             0  เสียง) 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และท่ีท่านนายก อบต.ช่อผกา  ได้ 
                               ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากท่ีประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  

เพ่ือด าเนินการ 
             3.3.12  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านปราสาทเทพสถิตย์  
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   หมู่ที่ 13  ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์  ถนนเพื่อการเกษตร (จากบ้านนายหน า        

   สารีโท ถึง ที่นานายเรือง  พรมนอก) 
   งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร ระยะทางยาว  690.00  เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร  

ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 1,214.40 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ าคสล.  ขนาด  Ø  0.30 
เมตร  จ านวน  23  ท่อน จ านวน  4  จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 

    งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 690.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 276.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลช่อผกา) ปูายโครงการ 1 ปูาย เป็นเงิน   226,000   บาท   โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม          -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  23  เสียงไม่เห็นชอบ   
                             0  เสียง) 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และท่ีท่านนายก อบต.ช่อผกา  ได้ 
                               ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากท่ีประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  

เพ่ือด าเนินการ 

         3.3.13  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก  บ้านโคกส าโรง  หมู่ที่   
   2  ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนเพื่อการเกษตร(จากที่นานางนัฐชา  นุวงศ์ ถึง 
   ที่นานายอินทร์  กระจ่างจิตร) 
   งานเสริมดิน  ขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร ระยะทางยาว 990.00  เมตร  สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร 

ปริมาตร  ดินเสริมไม่น้อยกว่า 2,732.40 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  Ø  0.40  
เมตร  จ านวน 63  ท่อน  จ านวน  9  จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 990. 00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 396.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่อผกา) ปูายโครงการ 1 ปูาย  เป็นเงิน   415,000   บาท   โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม          -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  23  เสียงไม่เห็นชอบ   
                             0  เสียง) 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และท่ีท่านนายก อบต.ช่อผกา  ได้ 
                               ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากท่ีประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  

เพ่ือด าเนินการ 

         3.3.14  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองเทา หมู่ที่ 8  
   ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนเพื่อการเกษตร  (จากลานมันสง่า ถึงทุ่งใหญ่) 
   งานเสริมดิน  ขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร  ระยะทางยาว 880.00  เมตร  สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร  

ปริมาตร  ดินเสริมไม่น้อยกว่า 1,135.20 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  Ø  0.40 
เมตร  จ านวน  28  ท่อน จ านวน 4 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 

    งานลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,680. 00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 672.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลช่อผกา) ปูายโครงการ 1 ปูาย เป็นเงิน   415,000   บาท   โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม          -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  23  เสียงไม่เห็นชอบ   
                             0  เสียง) 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และท่ีท่านนายก อบต.ช่อผกา  ได้ 
                               ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากท่ีประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  
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เพ่ือด าเนินการ 

    3.3.15  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านหนองตาเปล่ง หมู่ที่ 6 ต าบล    
   ช่อผกา  อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนเพื่อการเกษตร (จากนานายสมพงษ์  นิลนัน ถึง คลอง 
   ส่งน้ า)   งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร   ระยะทางยาว 1,060.00  เมตร หนา
เฉลี่ย  
   0.10  เมตร  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  424.00  ลูกบาศก์เมตร  (พร้อมเกรดตกแต่ง)  (ตามแบบ 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา) ปูายโครงการ 1 ปูาย  เป็นเงิน   206,000  บาท  โปรดยกมือขึ้น 
ที่ประชุม          -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  23  เสียงไม่เห็นชอบ   

0 เสียง) 
ประธานสภาฯ  ตามที่เลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก อบต.ช่อผกา  ได้

ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากท่ีประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  
เพ่ือด าเนินการ 

         3.3.16  โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นแบบ มข. 2527 บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 1 ต าบล    
   ช่อผกา อ าเภอ  ช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนเพื่อการเกษตร (บริเวณนานายประมวล  บ่อไทย) 
    ขนาดกว้าง  6.00  เมตร   ยาว  8.00  เมตร  สันฝายสูง  1.00  เมตร   ผนังข้างสูง  2.50  เมตร  

(ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด) พร้อมปูายโครงการ  1  ปูาย   
เป็นเงิน   390,000   บาท   โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม          -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  23  เสียงไม่เห็นชอบ   
0 เสียง) 

ประธานสภาฯ  ตามที่เลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก อบต.ช่อผกา  ได้
ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากท่ีประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  
เพ่ือด าเนินการ 

3.3.17  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านบุ หมู่ที่ 9   ต าบล  
ช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ (จากบ้านนายอิสระ  ซิงจิ้งหรีด ถึง ป้อมยาม) 
ขนาดกว้าง   5.00 เมตร ระยะทางยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตเสริม 
เหล็กไม่น้อยกว่า 225.00 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ถนนเดิม วางท่อระบาย 
น้ า คสล. ขนาด  Ø  0.30  เมตร  จ านวน 18  ท่อน  จ านวน  2  จุด (ตามแบบองค์การบริหารส่วน 
ต าบลช่อผกาก าหนด)  ปูายโครงการ  1  ปูาย  เป็นเงิน   770,000   บาท    โปรดยกมือขึ้น 

ทีป่ระชุม          -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  22  เสียงไม่เห็นชอบ  
0  เสียง) 
  รวมเป็นเงินจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น   6,445,000   บาท 

ประธานสภาฯ  3.4  พิจารณาจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 7  โครงการ  
เป็นเงิน  4,555,000.- บาท  รายละเอียดดังนี้ 

ในรายละเอียดการจ่ายทุนเงินส ารองเงินสะสมขอเชิญท่านนายก อบต.ช่อผกา  ชี้แจงให้ที่
ประชุมทราบ   

นายก  อบต.ช่อผกา ตามท่ีผมได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทราบตั้งแต่ต้นแล้วว่าได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้น าหมู่บ้านในพี้นที่ 
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ต าบลช่อผกาในเรื่องได้รับความเดือดร้อนจากถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อล าบากในการสัญจรไปมาถ้า
ไม่ได้รับการแก้ไขอาจเกิดอันตรายได้และผมได้น าเสนอให้สภา อบต.ช่อผกา  ได้พิจารณาอนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมไปไปแล้วในระเบียบวาระที่ผ่านมา  แต่เนื่องด้วยยังแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้ไม่ครบทุกหมู่บ้านที่แจ้งเข้ามาเนื่องจากเรามีเงินสะสมไม่เพียงพอต่อความเดือดร้อน
ดังนั้นผมจึงขออนุมัติจากสภา  อบต.ช่อผกา  ได้พิจารณาจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือ
เยียวยาแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนต าบลช่อผกา  โดยขอน าเงินทุนส ารองมาด าเนินการ   จ านวน  
7  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  จ านวน  4,555,000  บาท  ดังนี้ 

3.4.1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านบุ หมู่ที่ 9 ต าบลช่อ
ผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ (จากถนนลาดยาง ถึง สี่แยกไปหนองม่วง) 
ขนาดกว้าง   5.00 เมตร ระยะทางยาว 710.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตเสริม 
เหล็กไม่น้อยกว่า 532.50 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ถนนเดิม วางท่อระบาย 
น้ า คสล.ขนาด  Ø  0.30  เมตร  จ านวน  28  ท่อน  จ านวน  4  จุด (ตามแบบองค์การบริหารส่วน 
ต าบลช่อผกาก าหนด) ปูายโครงการ  1  ปูาย  เป็นเงิน  1,817,000 บาท 

              3.4.2  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านบุ หมู่ที่ 9  ต าบล 
   ช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนเพื่อการเกษตร (จากบ้านนายประยงค์ ศรีเนาวรัตน์ ถึง 
   นานายถวิลย์ ศรีเนาวรัตน์) 
   งานเสริมดิน กว้างเฉลี่ย 4.00  เมตรระยะทางยาว  1,000.00  เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ปริมาตร 

ดินเสริมไม่น้อยกว่า 2,760.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  Ø 0.40 เมตร จ านวน  
105  ท่อน จ านวน  15  จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,080.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 432.00 ลูกบาศก์เมตร  (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลช่อผกา) ปูายโครงการ 1 ปูาย  เป็นเงิน   465,000   บาท 

      3.4.3  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านโคกตาแก้ว หมู่ที่ 10  
ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ (จากบ้านนายจาน  โกรัมย์  ถึงบ้านนายทองสุข  ทอง
ท ากิจ)  ขนาดกว้าง   4.00 เมตร  ระยะทางยาว  225.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 135.00 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ถนนเดิม 
วางท่อระบายน้ า คสล.  ขนาด  Ø 0.30  เมตร จ านวน  8 ท่อน  จ านวน  1 จุด (ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด) ปูายโครงการ 1 ปูาย  เป็นเงิน  470,000 บาท 

      3.4.4  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านเทพอรุณ หมู่ที่ 11  
ต าบลช่อผกา   อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ (จากบ้านนางส าเนียง  พรมวันถึงบ้านนางปิยนุช   
พวงเพชร)  ขนาดกว้าง   4.00 เมตร ระยะทางยาว 134.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร 
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 80.40 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ถนนเดิม 
วางท่อระบายน้ า  คสล. ขนาด  Ø  0.30  เมตร จ านวน 13  ท่อน  จ านวน  2 จุด (ตามแบบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด) ปูายโครงการ 1 ปูาย  เป็นเงิน  287,000  บาท 

         3.4.5  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองบัวหลวง หมู่ 
   ที่ 12  ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนเพื่อการเกษตร (จากบ้านนายบุญเหลือ  
   ตลับทองถึง ป่าโคกกระเบื้อง) 
   งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร  ระยะทางยาว 1,500.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร  
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ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 4,140.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล.  ขนาด  Ø  0.40   
เมตร  จ านวน 42 ท่อน จ านวน  6  จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 

    งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 2,100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 840.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลช่อผกา) ปูายโครงการ 1 ปูาย เป็นเงิน   706,000   บาท 

         3.4.6  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองบัวหลวง หมู่ 
   ที่ 12  ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนเพื่อการเกษตร (จากบล็อกคอนเวิร์ส ถึง ที่ 
   นานายวิรัตน์  จันทร์นพคุณ) 
     
 

งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 240.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลช่อผกา) ปูายโครงการ 1 ปูาย  เป็นเงิน  117,000  บาท 

      3.4.7  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านปราสาทเทพสถิตย์ หมู่ 
ที่ 13   ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ (จากบ้านนางอัมพร ลุมวงค์  ถึง  บ้านนาง

อุบล   
อ้อมนอก)    ขนาดกว้าง   4.00 เมตร ระยะทางยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร 
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 210.00 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
ก าหนด) ปูายโครงการ1 ปูาย  เป็นเงิน   693,000 บาท 

      รวมเป็นเงิน  จ านวน  4,555,000  บาท 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสวภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ  ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินทุนส ารองเงิน
สะสมให้ที่ประชุมทราบเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติ 

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การฝากเงิน  
                               การถอนเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับ 

ที่ 4)  พ.ศ.2561 ข้อ  87  “ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ปิดบัญชี 
ร่ายรับรายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี  เพื่อเป็นทุนส ารองเงิน 
สะสม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ 
 (1)  กรณีมียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม  ณ  วันที่  1  ตุลาคม 
ของปีงบประมาณนั้น  ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น  และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 
 (2)  กรณีปีใด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้า 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น   หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุน 
ส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ  89 (1)  โดยได้รับอนุมัติจากสภา 
ท้องถิ่น” 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การ
ฝากเงินการถอนเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และแก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 89  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ่ายขาดเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 
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ท้องถิ่น ซึ่งเก่ียวกับด้านบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้ต้องเป็นไป 
ตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ประธาน สภาฯ  ตามท่ีท่านนายกได้น าเสนอโครงการที่ขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมให้ที่ประชุมทราบและ 
เลขาสภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบเก่ียวกับการใช้เงินสะสมให้สมาชิกทราบ  ล าดับถัดไปขอเชิญ 
ผู้อ านวยการกองคลังรายงานเงินสะสมให้สมาชิกได้ทราบเพ่ือประกอบการพิจารณา 

นางสิราวรรณ  เริกชัย ปัจจุบัน อบต.ช่อผกา  มียอดเงินสะสมท้ังสิ้น  จ านวน  13,239,003.75  บาท   
ผอ.กองคลัง อบต.ช่อผกา   -  ส ารองงบบุคลากร  3  เดือน  จ านวน  2,367,960  บาท  

           -  ส ารองกรณีฉุกเฉิน   จ านวน   3,400,000  บาท 
           -  ส ารองรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  จ านวน  1,026,040  บาท 

     -  กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปีเพ่ือเป็นเงินทุนส ารองเงินสะสม 
จ านวน   1,199,511.20  บาท   

 -  คงเหลือเงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้  จ านวน  15,716,554.62                     
บาท    

 -  ขออนุมัติจากสภาฯ จ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมครั้งนี้  จ านวน  4,555,000  บาท  
           ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน  การฝากเงิน  การถอนเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.2547  ข้อ  87  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2561    

ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินทุนส ารองสะสม และท่ีท่านนายก อบต.       
ช่อผกา  ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากท่ีประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่าย 
ขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินการ 

3.4.1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านบุ หมู่ที่ 9 ต าบลช่อ
ผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ (จากถนนลาดยาง ถึง สี่แยกไปหนองม่วง) 
ขนาดกว้าง   5.00 เมตร ระยะทางยาว 710.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตเสริม 
เหล็กไม่น้อยกว่า 532.50 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ถนนเดิม วางท่อระบาย 
น้ า คสล.ขนาด  Ø  0.30  เมตร  จ านวน  28  ท่อน  จ านวน  4  จุด (ตามแบบองค์การบริหารส่วน 
ต าบลช่อผกาก าหนด) ปูายโครงการ  1  ปูาย  เป็นเงิน  1,817,000 บาท  โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม          -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  22  
เสียงไม่เห็นชอบ  0  เสียง) 

              3.4.2  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านบุ หมู่ที่ 9  ต าบล 
   ช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนเพื่อการเกษตร (จากบ้านนายประยงค์ ศรีเนาวรัตน์ ถึง 
   นานายถวิลย์ ศรีเนาวรัตน์) 
   งานเสริมดิน กว้างเฉลี่ย 4.00  เมตรระยะทางยาว  1,000.00  เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ปริมาตร 

ดินเสริมไม่น้อยกว่า 2,760.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  Ø 0.40 เมตร จ านวน  
105  ท่อน จ านวน  15  จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,080.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 432.00 ลูกบาศก์เมตร  (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลช่อผกา) ปูายโครงการ 1 ปูาย  เป็นเงิน   465,000   บาท  โปรดยกมือขึ้น 
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ที่ประชุม          -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  22  
เสียงไม่เห็นชอบ  0  เสียง) 

      3.4.3  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านโคกตาแก้ว หมู่ที่ 10  
ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ (จากบ้านนายจาน  โกรัมย์  ถึงบ้านนายทองสุข  ทอง
ท ากิจ)  ขนาดกว้าง   4.00 เมตร  ระยะทางยาว  225.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 135.00 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ถนนเดิม 
วางท่อระบายน้ า คสล.  ขนาด  Ø 0.30  เมตร จ านวน  8 ท่อน  จ านวน  1 จุด (ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด) ปูายโครงการ 1 ปูาย  เป็นเงิน  470,000 บาท  โปรดยกมือขึ้น 

 
 
ที่ประชุม          -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  22  

เสียงไม่เห็นชอบ  0  เสียง) 

      3.4.4  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านเทพอรุณ หมู่ที่ 11  
ต าบลช่อผกา   อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ (จากบ้านนางส าเนียง  พรมวันถึงบ้านนางปิยนุช   
พวงเพชร)  ขนาดกว้าง   4.00 เมตร ระยะทางยาว 134.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร 
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 80.40 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ถนนเดิม 
วางท่อระบายน้ า  คสล. ขนาด  Ø  0.30  เมตร จ านวน 13  ท่อน  จ านวน  2 จุด (ตามแบบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด) ปูายโครงการ 1 ปูาย  เป็นเงิน  287,000  บาท  โปรด 
ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม          -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  22  
เสียงไม่เห็นชอบ  0  เสียง) 

         3.4.5  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองบัวหลวง หมู่ 
   ที่ 12  ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนเพื่อการเกษตร (จากบ้านนายบุญเหลือ  
   ตลับทองถึง ป่าโคกกระเบื้อง)  โปรดยกมือขึ้น 
   งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร  ระยะทางยาว 1,500.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร  

ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 4,140.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล.  ขนาด  Ø  0.40   
เมตร  จ านวน 42 ท่อน จ านวน  6  จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 

    งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 2,100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 840.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลช่อผกา) ปูายโครงการ 1 ปูาย เป็นเงิน   706,000   บาท   โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม          -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  22  
เสียงไม่เห็นชอบ  0  เสียง) 

         3.4.6  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองบัวหลวง หมู่ 
   ที่ 12  ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนเพื่อการเกษตร (จากบล็อกคอนเวิร์ส ถึง ที่ 
   นานายวิรัตน์  จันทร์นพคุณ)  โปรดยกมือขึ้น 
    งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 240.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหาร 
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ส่วนต าบลช่อผกา) ปูายโครงการ 1 ปูาย  เป็นเงิน  117,000  บาท 
ที่ประชุม          -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  22  

เสียงไม่เห็นชอบ  0  เสียง) 

      3.4.7  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านปราสาทเทพสถิตย์ หมู่ 
ที่ 13   ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ (จากบ้านนางอัมพร ลุมวงค์  ถึง  บ้านนาง

อุบล   
อ้อมนอก)    ขนาดกว้าง   4.00 เมตร ระยะทางยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร 
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 210.00 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
ก าหนด) ปูายโครงการ1 ปูาย  เป็นเงิน   693,000 บาท  โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม          -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  22  
เสียงไม่เห็นชอบ  0  เสียง) 
 

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องอ่ืนๆ 

นายก อบต.ช่อผกา                 4.1  ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ในการเข้าร่วมกิจกรรม
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง  ประจ าปีพุทธศักราช  2562  ในวันจันทร์ที่  12  สิงหาคม  2562 

เนื่องด้วยในวันที่  12  สิงหาคม  2562  อ าเภอช านิได้ก าหนดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
ประจ าปีพุทธศักราช  2562   ผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  
ตลอดจนพนักงานส่วนต าบลทุกท่าน  ในการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ประจ าปีพุทธศักราช  
2562  ในวันจันทร์ที่  12  สิงหาคม  2562  ซึ่งมีการจัดกิจกรรมตั้งแต่ภาคเช้าและภาคเย็น 

-  พิธีท าบุญตักบาตรข้าวสาร  อาหารแห้ง  ถวายเป็นพระราชกุศล  เวลา  06.30  น.   
ณ  ศาลาประชาคมอ าเภอช านิ 
 -  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เวลา  08.00  น. ณ ศาลาประชาคมอ าเภอช านิ 
 -  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล  เวลา   
19.00  ณ  ศาลาประชาคมอ าเภอช านิ 
 ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันและหวังเป็นอย่างยิ่ง 
ว่าสมาชิกสภา อบต.ช่อผกาทุกท่านจะให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมแบนี้ตลอดไป 

ที่ประชุม -รับทราบ- 

                                        4.2  ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.ช่อผกา  ในการท าการเพื่อประชาชน 
                                        ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้ออกประชาคมหมู่บ้านที่แจ้งปัญหา 
                               ความเดือดร้อนด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางแหล่งน้ าและองค์การบริหาร 
                               ส่วนต าบลช่อผกา  ได้จัดประชุมประชาคมต าบลและประชุมสาภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                               ช่อผกาเพ่ือพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นไปแล้วนั้น  ผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภา 
                               อบต.ช่อผกา  ทุกท่าน  ที่ได้ทุ่มเทการท างานไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านต าบล 
                               ประชุมสภาฯ  ตลอดทั้งช่วยกันเคลียร์พื้นที่ท่ีเกิดปัญหา  ท าให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
ที่ประชุม                     -  รับทราบ - 
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นายเอกชัย  สืบรัมย์                 4.3  แจ้งขอเชิญร่วมกิจกรรมงานท าบุญกฐินวัดบ้านโคกกระหาด  ต าบลช่อผกา  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7      อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
                                       ด้วยวัดโคกกระหาดจัดงานท าบุญกฐินครอบครัวขึ้นในวันที่  19-20   ตุลาคม 
                              2562  ณ  วัดบ้านโคกกระหาด  ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  ในการนี้จึงขอบอก 
                              บุญมายังท่านนายก  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาทุกท่าน 
                              ได้ร่วมท าบุญด้วยกันในวันที่  19-20  ตุลาคม  2562   ณ  วัดบ้านโคกกระหาด  ในการนี้ขอ 
                              เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้เป็นประธานกล่าวต่อเจ้าภาพกฐิน  
                              ด้วยครับ   
 
 
 
 
ที่ประชุม                  -  รับทราบ – 

เลิกประชุมเวลา  15.00  น.    
  
  (ลงชื่อ)  สมปอง  ภูอาจดั้น   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
            (นางสมปอง  ภูอาจดั้น)   

                                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา   

   (ลงชื่อ)    เกลี้ยง  เกิดช่อ      ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                  (นายเกลี้ยง  เกิดช่อ) 
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
1.  ลงชื่อ นายประจวบ  วงษาเศก  ประจวบ 
2.  ลงชื่อ นายสวัสดิ์  บรรดาศักดิ์  สวัสดิ ์
3.  ลงชื่อ นายจ านงค์  ศรีเนาวรัตน์  จ านงค์ 
 
 

 


