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

วันที่  10  เมษายน  2562    
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นางเหง่า  ทะรารัมย์ 
นางทองม้วน  ปะนามะตัง 
นายนภสินธุ์  เกิดช่อ 
นายทองค า  สิริสุข 
นายสุชาติ  พรมวงค์ 
นายบุญหลาย  จันทร์นพคุณ 
นายศิริ  นาคินชาติ 
นายแพง  นาแก้ว 
นายสวัสดิ์  บรรดาศักดิ์ 
นายสมศักดิ์  ศรีนาวรัตน์ 
นายเอกชัย  สืบรัมย์ 
นายสวัสดิ์  ยินดีชาต ิ
นายจ านงค์  ศรีเนาวรัตน์ 
นายปรีชา  อยู่สินธ์ 
นายประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี 
นายสมัย  เกิดช่อ 
นายประจวบ  วงษาเศก 
นายประนิตย์  จันทร์นพคุณ 
นายเกลี้ยง  เกิดช่อ 
นายอุดม  ศรีโสภณ 
นางบัวรอง  จงรักษ์ 
นายนิพนธ์  หมั่นนึก 
นางเฉลิม  สิงหนาท 
นางสมปอง  ภูอาจดั้น 

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

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิก อบต.หมู่ 4 
สมาชิก อบต.หมู่ 7 
สมาชิก อบต.หมู่ 11 

เลขานุการสภาฯ 
 

เหง่า  ทะรารัมย์ 
ทองม้วน  ปะนามะตัง 
นภสินธุ์  เกิดช่อ 
ทองค า  สิริสุข 
สุชาติ  พรมวงค ์
บุญหลาย  จันทร์นพคุณ 
ศิริ  นาคินชาติ 
แพง  นาแก้ว 
สวัสดิ์  บรรดาศักดิ์ 
สมศักดิ์  ศรีนาวรัตน์ 
เอกชัย  สืบรัมย์ 
สวัสดิ์  ยินดีชาต ิ
จ านงค์  ศรีเนาวรัตน์ 
ปรีชา  อยู่สินธ ์
ประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี 
สมัย  เกิดช่อ 
ประจวบ  วงษาเศก 
ประนิตย์  จันทร์นพคุณ 
เกลี้ยง  เกิดช่อ 
อุดม  ศรีโสภณ 
บัวรอง  จงรักษ์ 
นิพนธ์  หมั่นนึก 
เฉลิม  สิงหนาท 
สมปอง  ภูอาจดั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายค าพอง  สิงรี   สมาชิก อบต.หมู่ 7 
2. นางหนูไกล  เงาะเศษ  สมาชิก อบต.หมู่ 6 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายส ารวย  บ่อไทย 
นายช านาญ  สุภาษิต 
นายทองดี  ปะริโต 
นายธรรธราธิป จันทร์วิเชียร 
นางสาวอลิสา  สุขกล่ า 
นายชาญลิตร  อนัคทัศน์ 
นายอุดม  ทวีศรี 
 

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

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

 

 
เมื่อถึงก าหนดนัดประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบผู้เข้าประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม  จึงให้สัญญาณเรียกเข้า

ห้องประชุม 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
เลขานุการสภาฯ  บัดนี้สมาชิกสภา อบต.ช่อผกา ครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิด  
  ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ประธานฯ  เมือ่ที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน  1.1  ขอความร่วมมือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ในการด าเนิน

โครงการรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์(เจ็ดวันอันตราย)ในระหว่าง
วันที่  11-17  เมษายน  2562 

เนื่องด้วยในระหว่างวันที่  12-17  เมษายน 2562 เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์  หรือปีใหม่ไทย
หน่วยงานราชการและบริษัทห้างร้านต่างๆ  ปิดงานติดต่อกันยาวหลายวันท าให้มีการเดินทางกลับ
ภูมิล าเนาและท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากทางรัฐบาลจึงให้หน่วยงานของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเทศกาลสงกรานต์  ประจ าปีงบประมาณ  
2562  ขอความรวมมือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาทุก  สมาชิก อปพร. องค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ผู้อ านวยการศูนย์อปพร. องค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อผกาในการด าเนินโครงการรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์(เจ็ดวัน
อันตราย)  ในระหว่างวันที่  11-16  เมษายน  2562   

ที่ประชุม -รับทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา  อบต.ช่อผกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่  
   1/2562  เมื่อวันที ่ 5  เมษายน  2562 
เลขานุการสภาอบต.        เลขานุการสภา  อบต.ช่อผกา  นางสมปอง  ภูอาจดั้น  อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภา 
              อบต.ช่อผกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  5  เมษายน  2562  ณ  

ห้องประชุมที่ท าการ อบต.ช่อผกา  ให้ที่ประชุมทราบ 
มติที่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยมติเป็นเอกฉันท์- 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา  
ประธานฯ   3.1  เรื่องการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม   
   ในรายละเอียดขอเชิญท่านนายกชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 
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นายกอบต. ด้วย อบต.ช่อผกา ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในการใช้ถนนในการ
สัญจรเพราะถนน เกิดการช ารุดเสียหาย  เป็นหลุมเป็นบ่อ ในหลายจุดเนื่องจากเกิดจากฝนตกหนักใน
ฤดูฝน  ท าให้เกิดน้ าท่วมขัง และเกิดน้ าไหลหลาก  ผมได้ให้ช่างออกไปตรวจสอบพ้ืนที่พร้อมได้ค านวณ
ความเสียหาย  และเสนอให้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ใช้งานได้ตามปกติ แต่ทาง อบต.ช่อผกา  ไม่ได้
ตั้งงบประมาณในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
เกี่ยวกับโครงการดังกล่าวไว้  จึงขออนุมัติจากสภา อบต.ช่อผกา  ได้พิจารณาจ่ายขาดเงิน 
สะสม  จ านวน   บาท  เพ่ือด าเนินการตามโครงการจ านวน  4  โครงการ ดังนี้ 

           3.1.1  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุกบ้านโคกเพชร 
หมู่ที่ 1 ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  (จากนานางทองมาก  สุภาษิต  ถึง  นานางส าลี  
อุปภักดี) 

     - ช่วงท่ี 1  จากนานางทองมาก สุภาษิต ถึง ถนนลาดยางสายช านิ – หนองสาม  
งานเสริมดิน  ขนาดกว้างเฉลี่ย   4.00 เมตร  ระยะทางยาว    600.00 เมตร  ปริมาตรดินเสริมไม่
น้อยกว่า 450.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  Ø  0.40 เมตร  จ านวน 36 ท่อน 
จ านวน 4 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลุก   ขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร  ระยะทางยาว 600.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 180 .00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่อผกา)  

ช่วงที่ 2  จากลาดยาง สายช านิ – หนองสาม ถึงนา นางส าลี  อุปภักดี 
งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร  ระยะทางยาว   1,470.00 เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อย
กว่า 1,900.00  ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  Ø 0.40  เมตร  จ านวน  64 ท่อน 
จ านวน  8 จุดวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø  0.60 เมตร จ านวน 8 ท่อน จ านวน 1 จุด (พร้อมเกรด
บดอัด) 
งานลงหินคลุก  ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว    1,470. 00 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 
เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 441 .00  ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย  งบประมาณ  677,000  บาท 
 3.1.2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองเสม็ดน้อย  หมู่ที่  3  
ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
- ขนาดกว้าง   4.00 เมตร  ระยะทางยาว 190.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 114.00  ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ 
ถนนเดิม วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร  จ านวน 32 ท่อน  จ านวน 4 จุด (ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด) ป้ายโครงการ 1 ป้ายงบประมาณ  408,000  บาท 

3.1.3  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกกระหาด  หมู่ที่ 5  ต าบล           
ช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ (จากบ้านนายสมกิจ  มาตา  ถึง  บ้านนายธนวัฒน์  ตอนโพธิ์
ศร)ี 

-  ขนาดกว้าง   4.00  เมตร  ระยะทางยาว   270.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือปริมาตร
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 162.00 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ถนนเดิม 
วางท่อระบายน้ า  คสล.  ขนาด Ø 0.30 เมตร จ านวน 8 ท่อน จ านวน 1 จุด (ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด) ป้ายโครงการ 1 ป้าย  งบประมาณ  562,000  บาท 

3.1.4  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ช่อผกา  หมู่ที่ 7  ต าบล           
ช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  (จากโรงเรียนบ้านช่อผกา  ถึง สวนนายส าราญ  ไพรเพียร) 
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- ขนาดกว้าง    5.00 เมตร ระยะทางยาว   330.00 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือปริมาตร
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 248.25  ลูกบาศก์เมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ถนนเดิม  
วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø 0.30 เมตร    จ านวน 8  ท่อน จ านวน 1 จุด วางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด Ø0.80 เมตร จ านวน  2  ท่อน จ านวน 1  จุด (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล ช่อผกา
ก าหนด)  ป้ายโครงการ  1 ป้าย  งบประมาณ  851,000  บาท     

รวมเป็นเงินจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น  2,498,000  บาท 

ประธานสภาฯฯ   ขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงเก่ียวกับระเบียบกฎหมายในการจ่ายขาดเงินสะสม 
   ให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การ

ฝากเงิน  การถอนเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และแก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ  89  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ่ายขาดเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้ต้องเป็นไป
ตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือพอที่จะใช้จ่ายประจ าและกรณี
ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  โดยใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงสถานการณ์คลัง  และเสถียรภาพใน
ระยะยาว 

และกระทรวงมหาดไทยแจ้งการก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น  
ตามคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  13  กันยายน  2559  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการ
น าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยปฏบิัติให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การฝากเงิน  
การถอนเงิน  และการตรวจเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแกไ้ขเพ่ิมเติม ข้อ  89 ประกอบกับ 
กระทรวงหมาดไทยแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2560  ก าหนด   
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอ านาจหน้าที่และ
สนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ดังนี้ 
 ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การฝากเงิน  การถอนเงิน  
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  และแก้ไขเพ่ิมเติมดังนี้ 

1. ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้  ณ  ปัจจุบันโดยหักเงินสะสมส่งสมทบ 
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กองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแด่ละประเภท  แล้วน าไปหักรายการเงินสะสม
ที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรือยังไม่ได้เบิกจ่ายเพ่ือพิสูจน์ยอดเงินคงเหลือ ณ  ปัจจุบันที่
สามารถน าไปใช้ได้ 

2. เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การ 
เบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การฝากเงิน  การถอนเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ 89  วรรคท้ายที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดข้ึน  โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงสถานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว  ดังนั้นก่อนจะ
น าเงินสะสมตามจ านวนปัจจุบันไปใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส ารองเงินสะสมไว้เพ่ือใช้จ่ายใน
กรณีดังนี้ 

1. ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  โดยค านวณจากฐานเงินเดือน  ค่าจ้างบุคลากรท้องถิ่น 
ที่จะปรับขึ้นในวันที่  1  เมษายน  2559  ประมาณสามเดือน 

2. ส ารองรายจ่ายกรณียังไม่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับในแต่ละเดือน  ได้แก่ 

1.  ค่าใช้จ่ายด้านบุคากร เช่น  เงินเดือน  ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ  ประมาณสามเดือน 
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น  เช่น เบี้ยยังชีพคนชรา  เบี้ยยังชีพผู้พิการเป็นต้นประมาณสาม

เดือน 
3. ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย  โดยส ารองไว้ร้อยละสิบของยอดวงเงินสะสมคงเหลือหลังจาก

หักจากรายการที่ 1-2  แล้ว  
ประธาน สภาฯ  ตามท่ีท่านนายกได้น าเสนอโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมให้ที่ประชุมทราบและเลขา 

สภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบเก่ียวกับการใช้เงินสะสมให้สมาชิกทราบ  ล าดับถัดไปขอเชิญผู้อ านวยการกอง
คลังรายงานเงินสะสมให้สมาชิกได้ทราบเพ่ือประกอบการพิจารณา 

นางสิราวรรณ  เริกชัย ปัจจุบัน อบต.ช่อผกา  มียอดเงินสะสมทั้งส้ิน  จ านวน 8,578,313.94   บาท   
ผอ.กองคลัง อบต.ช่อผกา   -  ส ารองงบบุคลากร  3  เดือน  จ านวน  2,400,000  บาท  

-  ส ารองกรณีฉุกเฉิน  10 %  จ านวน  677,531.39  บาท 
-  ส ารองรายจ่ายประจ าที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เงินเบี้ยยัง 
   ชีพผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์)  จ านวน  3,000,000  บาท 

คงเหลือเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้  จ านวน  2,500,782.55  บาท   ขออนุมัติจากสภาฯ  จ่าย
ขาดเงินสะสมครั้งนี้  จ านวน  2,498,000  บาท  

ดังนั้น อบต. ช่อผกา  จึงมีเงินสะสมคงเหลือหลังขออนุมัติจ่ายขาดแล้ว  จ านวน    
6,080,313.94  บาท  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  การฝากเงิน  การถอนเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม    

ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก อบต.ช่อผกา  
ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากท่ีประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  
เพ่ือด าเนินการ 

    3.1.1  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุกบ้านโคกเพชร 
หมู่ที่ 1 ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  (จากนานางทองมาก  สุภาษิต  ถึง  นานางส าลี  
อุปภักดี) 
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     - ช่วงท่ี 1  จากนานางทองมาก สุภาษิต ถึง ถนนลาดยางสายช านิ – หนองสาม  
งานเสริมดิน  ขนาดกว้างเฉลี่ย   4.00 เมตร  ระยะทางยาว    600.00 เมตร  ปริมาตรดินเสริมไม่
น้อยกว่า 450.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  Ø  0.40 เมตร  จ านวน 36 ท่อน 
จ านวน 4 จุด (พร้อมเกรดบดอัด)  งานลงหินคลุก   ขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร  ระยะทางยาว 
600.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 180 .00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรด
ตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา)  

ช่วงที่ 2  จากลาดยาง สายช านิ – หนองสาม ถึงนา นางส าลี  อุปภักดี 
งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร  ระยะทางยาว   1,470.00 เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อย
กว่า 1,900.00  ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  Ø 0.40  เมตร   
จ านวน  64 ท่อน จ านวน  8 จุดวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø  0.60 เมตร จ านวน 8 ท่อน จ านวน 
1 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลุก  ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว    1,470. 00 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 
เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 441 .00  ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย  งบประมาณ  677,000  บาท  โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  22  เสียงไมเ่ห็นชอบ  -  
เสียง) 

ประธานสภาฯ ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก อบต.ช่อผกา  ได้
ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากท่ีประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  
เพ่ือด าเนินการ 

      3.1.2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองเสม็ดน้อย   
หมู่ที่ 3  ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์(จากประปาหมู่ 3  ถึงถนน คศล.หมู่ 5 
- ขนาดกว้าง   4.00 เมตร  ระยะทางยาว 190.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 114.00  ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ 
ถนนเดิม วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร  จ านวน 32 ท่อน  จ านวน 4 จุด (ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด) ป้ายโครงการ 1 ป้ายงบประมาณ  408,000  บาท  โปรด
ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  22  เสียงไม่เห็นชอบ  -  
เสียง) 

ประธานสภาฯ ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก อบต.ช่อผกา  ได้
ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากท่ีประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  
เพ่ือด าเนินการ 

3.1.3  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกกระหาด  หมู่ที่ 5  ต าบลช่อ
ผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ (จากบ้านนายสมกิจ  มาตา  ถึง  บ้านนายธนวัฒน์  ตอนโพธิ์ศรี) 

-  ขนาดกว้าง   4.00  เมตร  ระยะทางยาว   270.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือปริมาตร
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 162.00 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ถนนเดิม 
วางท่อระบายน้ า  คสล.  ขนาด Ø 0.30 เมตร จ านวน 8 ท่อน จ านวน 1 จุด (ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด) ป้ายโครงการ 1 ป้าย  งบประมาณ  562,000  บาท  โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  22  เสียงไม่เห็นชอบ  -  
เสียง) 
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ประธานสภาฯ ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก อบต.ช่อผกา  ได้
ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากท่ีประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  
เพ่ือด าเนินการ 

3.1.4  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ช่อผกา  หมู่ที่ 7  ต าบล           
ช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ (จากโรงเรียนบ้านช่อผกา ถึง สวนนายส าราญ  ไพรเพียร) 

- ขนาดกว้าง    5.00 เมตร ระยะทางยาว   330.00 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือปริมาตร
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 248.25  ลูกบาศก์เมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกตาม 
สภาพพ้ืนที่ถนนเดิม  วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø 0.30 เมตร    จ านวน 8  ท่อน จ านวน 1 จุด 
วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø0.80 เมตร จ านวน  2  ท่อน จ านวน 1  จุด (ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบล ช่อผกาก าหนด)  ป้ายโครงการ  1 ป้าย  งบประมาณ  851,000  บาท  โปรดยกมือ
ขึ้น 

ที่ประชุม -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  22  เสียงไม่เห็นชอบ  -  
เสียง) 

รวมเป็นเงินจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น  2,498,000  บาท 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ(ถ้ามี) 
นายก อบต.ช่อผกา  4.1  โครงการรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์(เจ็ดวันอันตราย)

ในระหว่างวันที่  11-17  เมษายน  2562 
เนื่องด้วยในระหว่างวันที่  12-17  เมษายน 2562 เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์  หรือปีใหม่ไทย

หน่วยงานราชการและบริษัทห้างร้านต่างๆ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องตั้งศูนย์
อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเทศกาลสงกรานต์  ประจ าปีงบประมาณ  2562  ขอ
ความรวมมือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาทุก  สมาชิก อปพร. องค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อผกา  ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ผู้อ านวยการศูนย์อปพร. องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา
ในการด าเนินโครงการรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์(เจ็ดวันอันตราย)  ใน
ระหว่างวันที่  11-16  เมษายน  2562  และขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบท าค าสั่งตรวจดูรายชื่อ 
สมาชิก อปพร.  ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันว่ายังอยู่ในพ้ืนที่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการท างาน 

    4.2  แจ้งการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างระบบประปา 
   หมู่บ้าน 
    ตามท่ีหมู่ที่  6  บ้านหนองตาเปล่ง  และหมู่ท่ี  13  บ้านปราสาทเทพสถิต  ต าบล 
   ช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้เคยประสบปัญหาเรื่องน้ าอุปโภค – บริโภค  ผมขอ  

แจ้งให้สมาชิก สภา อบต.ช่อผกาท้ังสองหมู่น าปรึกษาผู้น าหมู่บ้านพร้อมกับชาวบ้านว่ายากได้ประปา
หมู่บ้านหมู่หรือไม่ผมจะสานของบประมาณในการก่อสร้างประปาหมู่บ้านให้แต่ต้องมีพ้ืนที่ในการ
ก่อสร้างพร้อมดังนั้นต้องหาคนบริจาคท่ีดินในการก่อสร้างระบบประปาที่สาธารณประโยชน์จะต้องท า
เรื่องขอใช้ที่ก่อนจึงของบประมาณได้ 

ที่ประชุม  -รับทราบ- 
นายเอกชัย  สืบรัมย์  4.3  ขอขอบคุณท่านนายก อบต.ช่อผกา  คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต.หมู่ 7 ขอขอบคุณท่านนายก อบต.ช่อผกา  คณะผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความ 
   สนใจเอาใจใส่  ดูแลชาวบ้านเป็นอย่างดีท้ังเรื่องถนนหนทางที่ใช้สัญจรไปมาก็สะดวก  มี 
   ความปลอดภัยเพราะถนนได้รับการปรับปรุงมีสภาพดี  มีมาตรฐาน  และยังเรื่องดูแลเอาใจ 
   ใส่ผู้สูงอายุให้ได้รับสวัสดิการต่าง  ต้องขอขอบคุณมากครับ 
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  4.4  โครงการรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์(เจ็ดวันอันตราย)
ในระหว่างวันที่  11-17  เมษายน  2562 

ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบท าค าสั่งตรวจดูรายชื่อ สมาชิก อปพร.  ให้ถูกต้องครบถ้วนและ
ครอบคลุมให้ทั่วถึงกัน  และเป็นปัจจุบันว่ายังอยู่ในพ้ืนที่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่
เนื่องจากว่าที่ผ่านมาจะซ้ าคนเดิมหลายวันยากให้ออกค าสั่งให้ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประสิทธิภาพ
ในการท างานและขอให้ส่งค าสั่งให้เร็วขึ้น 

 
เลิกประชุม  เวลา  15.30  น.             

     (ลงชื่อ)   สมปอง  ภูอาจดั้น   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
        (นางสมปอง  ภูอาจดั้น)                
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา                      
        (ลงชื่อ)    เกลี้ยง  เกิดช่อ      ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                       (นายเกลี้ยง  เกิดช่อ) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
1.  (ลงชื่อ) นายประจวบ  วงษาเศก  ประจวบ  วงษาเศก 
2.  (ลงชื่อ) นายสวัสดิ์  บรรดาศักดิ์  สวัสดิ์  บรรดาศักดิ์ 
3.  (ลงชื่อ) นายจ านงค์  ศรีเนาวรัตน์  จ านงค์  ศรีเนาวรัตน์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


