
 -ส าเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/ 2564 
วันที่  2  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  
……………………………………………….. 

         ผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายนิยม  หาญแท้ ประธานสภาฯ นิยม  หาญแท้  
2 นายปิ่นแก้ว  แก้วศิริ รองประธานสภาฯ ปิ่นแก้ว  แก้วศิริ  
3 นายสถิตย์  จันทร์ขามป้อม เลขานุการสภาฯ สถิต จันทร์ขามป้อม  
4 นายถนัด  สะท้าน สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ถนัด  สะท้าน  
5 นายส าเร็จ  แซ่ปึง สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ส าเร็จ  แซ่ปึง  
6 นายสุนิกร  หมู่อ าพันธ์ สมาชิกสภา อบต. ม. 2 สุนิกร  หมู่อ าพันธ์  
7 นายพินิจ  สวัสดิ์ศรี สมาชิกสภา อบต. ม. 3 พินิจ  สวัสดิ์ศรี  
8 นายประมวล  เขียงเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ประมวล เขียงเขียว  
9 นายส าเนียง  ขวัญมา สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ส าเนียง ขวัญมา  
10 นายสุรศักดิ์  ผลจ าเริญ สมาชิกสภา อบต. ม. 4 สุรศักดิ์ ผลจ าเริญ  
11 นายสม  โนมขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม. 5 สม  โนมขุนทด  
12 นายวิชัย  พลธรรม สมาชิกสภา อบต. ม. 5 วิชัย  พลธรรม  
13 นายสังวร  สวนจันทร์ สมาชิกสภา อบต. ม. 6 สังวร  สวนจันทร์  
14 นายบุญมี  ถาวงกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. 6 บุญมี  ถาวงกลาง  
15 นายชมัด  น้อยเวียง สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ชมัด  น้อยเวียง  
16 นายสุวรรณ์  รักษาภักดี สมาชิกสภา อบต. ม. 7 สุวรรณ์  รักษาภักดี  
17 นางล าดวน  เค้าโนนกอก สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ล าดวน เค้าโนนกอก  
18 นายมงคล  กู้ภูเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 9 มงคล กู้ภูเขียว  
19 นายสถาปนิกร  ยศรุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต. ม. 9 สถาปนกร ยศรุ่งเรือง  
20 นายสงกรานต์  บุปผา สมาชิกสภา อบต. ม.10 สงกรานต์ บุปผา  
21 นางวงค์เดือน  แสนแก้ว สมาชิกสภา อบต. ม.10 วงค์เดือน แสนแก้ว  
22 นายประหยัด  แสงสวัสดิ์   สมาชิกสภา อบต. ม.11 ประหยัด แสงสวัสดิ์  
23 นายบุญเลิง  หมู่หมื่นศรี สมาชิกสภา อบต. ม.12 บุญเลิง  หมู่หมื่นศรี  
24 นายนิคม  ทักษิณสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.13 นิคม ทักษิณสิทธิ์  
25 นายวิเชียร  พงษ์จันทร์ สมาชิกสภา อบต.ม.14 วิเชียร พงษ์จันทร์  
26 นายสุระพล  เหมือนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.ม.14 สุระพล เหมือนสันเทียะ  
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    ผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
27 นายจักรี  พิมล สมาชิกสภา อบต.ม.15 จักรี  พิมล  
28 นายเชิงชาย  ฦาชา สมาชิกสภา อบต.ม.16 เชิงชาย  ฦาชา  



29 นายอุดม  วรรณจงค า สมาชิกสภา อบต.ม.17 อุดม  วรรณจงค า  
30 นายแสวง  พรมหญ้าคา สมาชิกสภา อบต.ม.17 แสวง พรมหญ้าคา  
31 นายโยธิน  กระแสกุล สมาชิกสภา อบต.ม.18 โยธิน กระแสกุล  

                                

    ผู้เข้าร่วมประชุม     

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุรัตน์  จันทราศรี นายก อบต.ฯ สุรัตน์  จันทราศรี  
2 นายประวิทย์  จันทร์ขามป้อม รองนายก  อบต.กุดชุมแสง ประวิทย์  จันทร์ขามป้อม  
3 นายสุรจิตร  ปิยานุรักษ์ รองนายก  อบต.กุดชุมแสง สุรจิตร  ปิยานุรักษ์  
4 นางสมควร  คลังระหัด ผู้อ านวยการกองคลัง สมควร  คลังระหัด  
5 นางพิรัลรัตน์  เกษมนวกุล หัวหน้าส านักปลัด พิรัลรัตน์  เกษมนวกุล  
6 นางสาวสุรัมภา  แก้วเบ้า ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุรัมภา  แก้วเบ้า  
7 นางสุภัทร  ประมูล ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม สุภัทร  ประมูล  
8 นายอานนท์  ทักษิณสิทธิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง อานนท์  ทักษิณสิทธิ์  
9 นางสาววิชญาดา  กระจ่างศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชญาดา  กระจ่างศรี  
10 นายมนตรี  กู้ภูเขียว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 มนตรี  กู้ภูเขียว  
11 นายสมจิตร  มั่นคง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 สมจิตร  มั่นคง  
12 นายนคร  ยศรุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 นคร  ยศรุ่งเรือง  
13 นายสมสิน  วงศ์กุดเลาะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 18 สมสิน  วงศ์กุดเลาะ  
14 นายสมชาย  ราชภักดี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 สมชาย  ราชภักดี  
15 นายประมวล  สกุลจร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14 ประมวล  สกุลจร  
16 นางพัชรินทร์  กระจ่างศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 พัชรินทร์  กระจ่างศรี  
17 นายณรงค์ฤทธิ์  นามโพธิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่  4 ณรงค์ฤทธิ์  นามโพธิ์  
18 นางณฐพน  สายทอง นักวิชาการเงินและบัญชี ณฐพน  สายทอง  
19 นางสาวศุภลักษณ์  สมอาจ นักทรัพยากรบุคคล ศุภลักษณ์  สมอาจ  
20 นายอดุล  กองทองนอก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่  15 อดุล  กองทองนอก  
21 น.ส.ณัฐวรรณ  พลนิกาย ผช.จนท.ธุรการ ณัฐวรรณ  พลนิกาย  
22 นางสาวณัฐริชา  กู้ภูเขียว ผช.จนท.ธุรการ ณัฐริชา  กู้ภูเขียว                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            /เมื่อถึงเวลา  09.30 น……….. 
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เมื่อถึงเวลา  09.30 น. มีสมาชิกสภาเข้าประชุม จ านวน 31 คน  เข้าประชุม จ านวน 31  คน  มีผู้เข้าร่วมประชุม      
         จ านวน  22  คน  ครบองค์ประชุม  นายนิยม  หาญแท้  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
                  กุดชุมแสง  ได้กล่าวเปิดประชุมตาม  ระเบียบวาระดังนี้ 
 

วันที่  2  กุมภาพันธ์  2564   
 ระเบียบวาระท่ี   1   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี   2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
      (สมัยสามัญท่ี 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. 2563) 
 ระเบียบวาระท่ี   3   เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 



      3.1  เพื่อให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม  
            ประจ าปีงบประมาณ  2564 
                                           3.2  เพื่อให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนเกิน 
           15%  ประจ าปีงบประมาณ  2564  ที่สามารถใช้ได้ 
                                           3.3  เพื่อพิจารณาก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 ระเบียบวาระท่ี   4   เรื่อง อ่ืน ๆ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ   
ประธานสภาฯ  -  ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563) 
ประธานสภาฯ  -  สมาชิกสภาท่านใด  จะแก้ไข  เพิ่มเติม  ในรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
   -  ไม่มี 
มติที่ประชุม  -  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
   3.1 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ประธานสภาฯ  -  ได้รับญัตติเป็น บันทึกข้อความ ส่วนราชการ กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
   ที่ ชย 71502/-  ลงวันที่  21  มกราคม  2564  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการพิจารณา 
   อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
   -  เชิญคณะผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ได้น าหลักการและเหตุผลต่อสภา      
      เพ่ือประกอบการพิจารณา 
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นายก อบต.ฯ  -  ขอน าเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภา  เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
   ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากชุมชนในเขตต าบลกุดชุมแสง จ านวน 9 ชุมชน จากชุมชน 
   ทั้งหมด 18 ชุมชน 18 หมู่บ้าน ซึ่งได้รับความเดือดร้อน การคมนาคมไม่สะดวกสบาย  
   การสัญจรถนนเพ่ือการเกษตรของประชาชนในชุมชน เป็นเส้นทางท่ีประชาชนทั่วไปใช้สัญจร
   เป็นประจ า มีความคับแคบ และเป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดอุบัติเหตุเกิดข้ึนบ่อยครั้งท าให้ทรัพย์สิน 
   เสียหายไม่ปลอดภัยและไม่ได้รับความรวดเร็วและประหยัดในการเดินทางสัญจรไป - มา   
   ในด้านแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคก็ขาดแคลน น้ าอุปโภค - บริโภค มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
   ของประชาชนในเขตต าบล เพราะประชาชนทุกหมู่บ้านต่างก็พากันใช้น้ าในการ 
   อุปโภค - บริโภค ในการเกษตรเพิ่มมากข้ึนทุกปี ท าให้แหล่งน้ าเพื่ออุปโภค - บริโภค 
   ในการเกษตรไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่จะเห็นได้จากมีหนังสือร้อง
   ทุกข์แจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนขอความช่วยเหลือเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ 
   ประชาชนให้ได้รับแหล่งน้ าอย่างเพียงพอทั่วถึงกัน กับความต้องการของประชาชนในต าบล 
    ดังนั้น กองช่างต าบลกุดชุมแสง จึงได้ออกไปส ารวจความเดือดร้อนของประชาชน
   และประมาณราคา ตามหนังสือร้องทุกข์แจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนขอความ
   ช่วยเหลือเห็นสมควรที่จะต้องดูแลให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบขององค์กรไม่ให้ได้รับความ



   เดือดร้อนต่อไป จึงเห็นสมควรจัดงบประมาณมาแก้ไข  ก าจัดปัญหาเหล่านี้ให้หมดไป ทาง
   กองช่างจึงขอเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ได้พิจารณาสั่งงานจัดสรร
   งบประมาณเพ่ือ แก้ไขปัญหาโดยด่วน ตามโครงการทั้งหมด  10  โครงการ 9 หมู่บ้าน เป็น
   จ านวนเงิน  1,248,000.00 บาท  (-หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)  รายละเอียด
   ยอดเงินสะสม  ณ วันที่  2  ธันวาคม  2563  ตามรายละเอียดดังนี้ 
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แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 
 

1. ข้อมูลเงินสะสม/ส ารองจ่ายที่จ าเป็น  ณ  วันที่  2 ธันวาคม 2563 

เงินสะสมที่น าไปใช้ได้  ณ  
ปัจจุบัน หลังจากตรวจสอบ
ยอดเงิน และหักเงินสะสมที่ต้อง
ส่งผล ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ.แล้ว 

ส ารองจ่ายเงินสะสมที่
อนุมัติแล้ว  แต่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการหรือ
อยู่ระหว่างด าเนินการ
และยัง ไมไ่ด้เบิกจ่าย 

คงเหลือเงินสะสม
ที่น าไปใช้ได้ ณ 
ปัจจุบัน 

ส ารองงบ
บุคลากร (ตาม
ความจ าเป็น) 
 

เงินสะสม
คงเหลือ 

ส ารองกรณี สา
ธารณภัย (ตาม
ความจ าเป็น) 10% 
ของงบประมาณ
รายจ่าย 

คงเหลือเงินสะสมที่
น าไปใช้จ่ายได้ 

(1) -(2) (3)=(1)-(2) ,(4) ,(5)=(3)-(4) (6) ,(7)=(5)-(6) 

17,571,668.75 3,102,000.00 14,469,668.75 5,036,233.00 9,433,435.75 8,180,400.00 1,256,035.75 

 
 
       2.  ข้อมูลทุนส ารองเงินสะสม  ณ  วันที่  2  เดือน  ธันวาคม  2563  จ านวน  41,236,057.24  บาท
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บัญชีรายการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี 2/2564 ปี พ.ศ.2564  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ต าบลกุดชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
 

ล าดับ หมู ่ บ้าน ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ งบใช้ไป หมายเหตุ 

1 1 
  
  

นาคานหัก 
 
 

โครงการซ่อมแซม 
ฝายดินล าห้วยเดื่อ 
  

ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 
73.00 ม. หนา 1.20 ม.พร้อม
ฝังท่อระบายน้ า คสล. Ø 0.80 
ม. 2 ช่องจ านวน 12 ท่อน 

    46,000.00 
  
  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 4 
หน้า 13 ล าดบัท่ี 1 

2 2 นาทุ่งใหญ ่ โครงการลงหินคลุก 
ถนนดินเพื่อการเกษตร 

ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 
1,900.00 ม. หนา 0.05 ม. 

228,000.00   แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 
หน้า 6 ล าดับที่ 3 

3 3 กุดชุมแสง โครงการลงหินคลุกถนนดิน
เพื่อการเกษตร 

ขนาดกว้าง 2.20 ม. ยาว 
1,300.00 ม. หนา 0.05 ม. 

137,000.00   แผนพัฒนาท้องถิ่น(61-65)  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 4 
หน้า 6 ล าดับที่ 1 

4 5 หนองแก โครงการลงหินคลุก 
ถนนดินเพื่อการเกษตร 

ขนาดกว้าง 2.20 ม. ยาว 
1,390.00 ม. หนา 0.05 ม. 

    
146,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 4 
หน้า 6 ล าดับที่ 2 

5 8 นาสมบรูณ ์ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ในเขตพืน้ท่ี 
ต าบลกุดชุมแสง 1 บ่อ 

ขนาด Ø 5 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 
42.00 ม. พร้อมท่อกรุบ่อ 
PVC. ช้ัน 13.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว
พร้อมติดตั้งซัมเมริ์ส ขนาด 
1.5 Hp 

        
45,000.0  

  แผนพัฒนาแก้ไขเพิ่มเติม  
ฉบับ 4 ท้องถิ่น (61-65)  
หน้า 13 ล าดบั 2 

6 8 นาสมบรูณ ์ โครงการขุดลอกสร้างท านบ
ดินล าห้วย 
หนองหินใน 

หลังฝายกว้าง 4.00 ม. ยาว 
180.00 ม. สูง 3.00 ม. 

    
168,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 4 
หน้า 13 ล าดบั 4 

7 10 หนองหอยเหนือ โครงการลงหินคลุกถนนดิน
เพื่อการเกษตร 

ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 
1,500.0 ม. หนา 0.05 ม. 

180,000.00   แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 3 
หน้า 8 ล าดับที่ 12 

8 11 ชุมชนพัฒนา โครงการขุดลอก 
ล าห้วยแพง 

ขนาดกว้าง 10.00 ม. ยาว 
200.0 ม. ลึก 3.00 ม. 

152,000.00   แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)  
หน้า 99 ลับท่ี 17 

9 12 นาอุดม โครงการลงดินหน้าฝายมข. 
คสล. ล าห้วยเดื่อ 

มีปริมาณงานถมดินไม่น้อย
กว่า 1,600.00 ลบ.ม. 

101,000.00   แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 4 
หน้า 14 ล าดบัท่ี 5 

10 13 หนองชุมแสง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ในเขตพื้นท่ี 
ต าบลกุดชุมแสง 1 บ่อ 

ขนาด Ø 5 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 
42.00 ม. พร้อมท่อกรุบ่อ 
PVC. ช้ัน 13.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว 
พร้อมติดตั้งซัมเมริ์ส ขนาด 
1.5 Hp 

45,000.00   แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 4 
หน้า 13 ล าดบัท่ี 3 

รวม 1,248,000.00 0.00   
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ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต. ม. 1 ในการจ่ายขาดเงินสะสมเห็นด้วย  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ี

น้องประชาชนในเขตต าบลกุดชุมแสง  จากภัยธรรมชาติอย่างเช่น ถนน - ฝาย เป็นต้น   



นายวิเชียร์  พงษ์จันทร์ -  ส.อบต. ม. 14  เห็นด้วยในการจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนในเรื่อง
ความเดือดร้อน 

นายสังวร  สวนจันทร ์ -  ส.อบต. ม. 6  เห็นดว้ยในการจ่ายขาดเงินสะสมเพราะเป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชนจริง 

ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
   -  ไม่มี 
   -  ขอมติสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2564   

ตามโครงการทั้งหมด  10  โครงการ 9 หมู่บ้าน เป็นจ านวนเงิน  1,248,000.00 บาท   
(-หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)  
-  มติที่ประชุม    

           -  เห็นชอบ      28  เสียง 
           -  ไม่เห็นชอบ                    -  เสียง 
           -  งดออกเสียง       3  เสียง     
    -   มติที่ประชุมเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2564   

 จ านวน 1,248,000.00 บาท  (-หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)  

 

   3.2 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนเกิน 15%  ประจ าปี 
   งบประมาณ  2564  ที่สามารถใช้ได้ 
ประธานสภาฯ  -  ได้รับญัตติเป็น บันทึกข้อความ ส่วนราชการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  
   ที่ ชย 71501/-  ลงวันที่  21  มกราคม  2564  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการ   
   พิจารณาอนุมัติเงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนเกิน 15% 
   -  เชิญคณะผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ได้น าหลักการและเหตุผลต่อสภา      
      เพ่ือประกอบการพิจารณ 
นายสุรัตน์  จันทราศรี -  นายก อบต.ฯ ไดน้ าเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภา  เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล 
   กุดชุมแสง ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากชุมชนในเขตต าบลกุดชุมแสง จ านวน 15 ชุมชน จากชุมชน 
   ทั้งหมด 18 ชุมชน 18 หมู่บ้าน ซึ่งได้รับความเดือดร้อน การคมนาคมไม่สะดวกสบาย  
   การสัญจรถนนเพ่ือการเกษตรของประชาชนในชุมชน เป็นเส้นทางท่ีประชาชนทั่วไปใช้สัญจร 
   เป็นประจ า มีความคับแคบ และเป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดอุบัติเหตุเกิดข้ึนบ่อยครั้งท าให้ทรัพย์สิน 
   เสียหายไม่ปลอดภัยและไม่ได้รับความรวดเร็วและประหยัดในการเดินทางสัญจรไป - มา   
   ในด้านแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคก็ขาดแคลน น้ าอุปโภค - บริโภค มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
   ของประชาชนในเขตต าบล เพราะประชาชนทุกหมู่บ้านต่างก็พากันใช้น้ าในการ 
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   อุปโภค - บริโภค ในการเกษตรเพิ่มมากขึ้นทุกปี ท าให้แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค - บริโภค ใน  
   การเกษตรไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี จะเห็นได้จากมีหนังสือร้องทุกข์ 
   แจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนขอความช่วยเหลือ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
   ให้ได้รับแหล่งน้ าอย่างเพียงพอทั่วถึงกัน กับความต้องการของประชาชนในต าบล 
    ดังนั้น กองช่างต าบลกุดชุมแสง จึงได้ออกไปส ารวจความเดือดร้อนของประชาชนและ 
   ประมาณราคา ตามหนังสือร้องทุกข์แจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนขอความช่วยเหลือ  
   เห็นสมควรที่จะต้องดูแลให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบขององค์กรไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน 
   ต่อไป จึงเห็นสมควรจัดงบประมาณมาแก้ไข  ก าจัดปัญหาเหล่านี้ให้หมดไป ทางกองช่างจึงขอ 



   เสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ได้พิจารณาสั่งงานจัดสรรงบประมาณเพ่ือ 
   แก้ไขปัญหาโดยด่วน ตามโครงการทั้งหมด  26  โครงการ 15 หมู่บ้าน เป็นจ านวนเงิน    
   8,261,000.00 บาท  (-แปดล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)  รายละเอียดเงินทุนส ารอง 
   เงินสะสมส่วนเกิน 15%  ประจ าปีงบประมาณ  2564  ณ  วันที่  30  กันยายน  2563  ดังนี้ 
    ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมที่เกินร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่สามารถ
   น ามาใช้ใช้ได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
   การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 87 (2) 
    -  ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสม ณ สิ้นปีงบประมาณ  2563 =      41,236,057.24  บาท  
    -  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 = 81,804,000 x 15% = 12,270,600.00 บาท 
    -  คงเหลือเงินทุนส ารองสะสมส่วนเกิน 15% ที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้   
               จ านวน  28,965,457.24 บาท 
      ซึ่งเป็นจ านวนเงินที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้ 
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แบบรายงานการใช้จ่ายทุนส ารองเงินสะสมขององค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

 

1. ข้อมูลทุนส ารองเงินสะสม/ส ารองจ่ายท่ีจ าเป็น  ณ  วันที่  2 ธันวาคม 2563 
                         หนว่ย : บาท 

ทุนส ารองเงินสะสมที่น าไปใช้ได้  
ณ  ปัจจุบัน หลังจากตรวจสอบ
ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสม ที่
ต้องส่งผล ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ.แล้ว 

ส ารองจ่ายเงินสะสมที่
อนุมัติแล้ว  แต่ยังไม่ได้
ด าเนินการหรืออยู่
ระหว่างด าเนินการและ
ยัง ไมไ่ด้เบิกจ่าย 

คงเหลือทุนส ารอง       
    ณ ปัจจุบัน 

ส ารองงบ
บุคลากร (ตาม
ความจ าเป็น) 
 

ทุนส ารองเงิน
สะสมคงเหลือ 

ทุนส ารองเงินสะสม
ร้อยละ 15 ของ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2564 

คงเหลือเงินสะสมที่
น าไปใช้จ่ายได้ 

(1) (2) (3)=(1)-(2) ,(4) (5) (6) (7) 

     งบประมาณประจ าปี 
81,804,000x15% 

=(5) - (6) 

41,236,057.24 - 41,236,057.24 - 41,236,057.24 12,270,600.00 28,965,457.24 

       
       2.  ข้อมูลทุนส ารองเงินสะสม  ณ  วันที่  2  เดือน  ธันวาคม  2563  จ านวน  41,236,057.24  บาท 
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รายการขอใช้เงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนเกิน 15%  ประจ าปีงบประมาณ  2564  

ต าบลกุดชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
 

ล าดับ หมู ่ บ้าน ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ งบใช้ไป หมายเหตุ 

1 1 นาคานหัก โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 230.0 ม. 
หนา 0.15 ม. (ถมดินไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 0.50 ม.) มีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 
920 ตร.ม. 

    
494,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิน (61-65) 
หน้า 72 ล าดบัท่ี 101 

2 2 นาทุ่งใหญ่ โครงการขุดลอกล าห้วย
ผีบ้า 

ขนาดกว้าง 13.00 ม. ยาว 250.0 ม. 
ลึก 3.00 ม. 

    
372,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65) 
หน้า 97 ล าดบัท่ี 5 

3 3 กุดชุมแสง โครงการก่อสร้าง 
ถนนดิน  

ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 225.00 ม. 
หนา 1.00 ม.  
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

       
90,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65 )
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 4 
หน้า 9 ล าดับที่ 16 

4 4 หนองหอย โครงการขยายผิวจราจร
ถนน คสล. 

ขนาด 0.15 ม. มีพื้นท่ี คสล. ไม่นอ้ย
กว่า 511.00 ตร.ม. 

     
255,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65) 
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 4 
หน้า 9 ล าดับที่ 14 

5 4 หนองหอย โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.โดยเสริมผิวทาง
ยางพาราแอสฟัลต์ติ
กคอนกรีต 

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. 
หนา 0.03 ม. พื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อย
กว่า 400.00 ตร.ม. 

    
175,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65) 
หน้า 66 ล าดบัท่ี 69 

6 6 หนองลุมพุก โครงการก่อสร้าง 
ถนนคสล. 2 ช่วง 

ช่วงที่ 1 กว้าง 7.00 ม. ยาว 35.0 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 131.0 ม. 
หนา 0.15 ม. 

    
391,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิน (61-65)  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 4 
หน้า 8 ล าดับที่ 12 

7 7 โชคอ านวย โครงการก่อสร้าง 
ถนนคสล. 2 ช่วง 

ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 31.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 87.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

    
253,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 4 
หน้า 8 ล าดับ 8 

8 9 นาชุมแสง โครงการลงหินคลุก 
ถนนดินเพื่อการเกษตร 
2 สาย 

สายที่ 1 กว้าง 2.20 ม. ยาว 1,200.0 
ม. หนา 0.05 ม. 
สายที่ 2 กว้าง 2.20 ม. ยาว 1,900.0 
ม. หนา 0.05 ม. 

    
328,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)  
หน้า 59 ล าดบัท่ี 29 
หน้า 69 ล าดบัท่ี 85 

9 9 นาชุมแสง โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม คสล. 1 
ช่องและฝังท่อระบาย 
น้ า คสล. 3 จุด 

ขนาด 0.90X0.90 ม. ยาว 6.00 ม. 1 
ช่องจุดที่ 1 ขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. 
(จ านวน 3 ท่อน) 
จุดที่ 2 ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. 
(จ านวน 4 ท่อน) 
จุดที่ 3 ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. 
(จ านวน 6 ท่อน) 

     
210,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65) 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 4 
หน้า 7 ล าดับที่ 7 
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ล าดับ หมู ่ บ้าน ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ งบใช้ไป หมายเหตุ 

10 9 นาชุมแสง โครงการขุดลอกขนย้าย
ดินอ่างเก็บน้ าล าห้วย
บักส ี

มีปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 8,404 
ลบ.ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

    
499,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65) 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 4 
หน้า 14 ล าดบัท่ี 6 



11 11 ชุมชนพัฒนา โครงการลงหินคลุก 
ถนนดินเพื่อการเกษตร 
2 สาย 

สายที่ 1 กว้าง 2.30 ม. ยาว 2,200.0 
ม. หนา 0.05 ม. 
สายที่ 2 กว้าง 2.30 ม. ยาว 2,300.0 
ม. หนา 0.05 ม. 

    
497,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 4 
หน้า 8 ล าดับที่ 9 

12 12 นาอุดม โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.โดยเสริมผิวทาง
ยางพาราแอสฟัลต ์
ติกคอนกรีต 

ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 249.00 ม. 
หนา 0.03 ม. 
พื้นที่เสริมผิวยางพาราไม่น้อยกว่า 
1,245.00 ตร.ม. 

    
494,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)  
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 4 
หน้า 9 ล าดับที่ 15 

13 12 นาอุดม โครงการขุดลอกขนย้าย
ดินอ่างเก็บน้ าล าห้วย
ทราย 

ลึก 3.00 ม. มีปริมาตรดินขุดไม่นอ้ย
กว่า 5,677.50 ลบ.ม. 

    
355,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)  
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 4 
หน้า 10 ล าดบัท่ี 7 

14 12 นาอุดม โครงการลงหินคลุกถนน
ดินเพื่อการเกษตร 2 
สาย 

สายที่ 1 กว้าง 2.30 ม. ยาว 1,000.0 
ม. หนา 0.05 ม. 
สายที่ 2 กว้าง 2.30 ม. ยาว 1,000.0 
ม. หนา 0.05 ม. 

    
220,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 4 
หน้า 8 ล าดับที่ 10 

15 13 หนองชุมแสง โครงการลงหินคลุกถนน
ดินเพื่อการเกษตร 4 
ช่วง 

ช่วงที่ 1 กว้าง 2.20 ม. ยาว 165.0 ม. 
หนา 0.05 ม. 
ช่วงที่ 2 กว้าง 2.20 ม. ยาว 155.0 ม. 
หนา 0.05 ม. 
ช่วงที่ 3 กว้าง 2.20 ม. ยาว 660.0 ม. 
หนา 0.05 ม. 
ช่วงที่ 4 กว้าง 2.20 ม. ยาว 300.0 ม. 
หนา 0.05 ม. 
 

    
135,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 4 
หน้า 6 ล าดับที่ 3 

16 13 หนองชุมแสง โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.โดยเสริมผิวทาง
ยางพาราแอสฟัลต์ติ
กคอนกรีต 

ขนาดกว้าง 4.00 ม ยาว 102.00 ม. 
หนา 0.03 ม. 
พื้นที่เสริมผิวยางพาราไม่น้อยกว่า 
408.00 ตร.ม. 

    
188,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65) 
หน้า 77 ล าดบัท่ี 125 

17 14 โนนชุมแสง โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.โดยเสริมผิวทาง
ยางพาราแอสฟัลต์ติ
กคอนกรีต 

ขนาดกว้าง 7.00 ม ยาว 200.00 ม. 
หนา 0.03 ม. 
พื้นที่เสริงผิวยางพาราไม่น้อยกว่า 
1,400 ตร.ม. 

    
496,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 4 
หน้า 7 ล าดับที่ 5 

18 14 โนนชุมแสง โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 22.00 ม. 
หนา 0.15 ม.(ไม่มีไหล่ทาง) 
มีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 88.00 ตร.ม. 

      
50,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)  
หน้า 82 ล าดบัท่ี 148 
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ล าดับ หมู ่ บ้าน ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ งบใช้ไป หมายเหตุ 

19 14 โนนชุมแสง โครงการขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

มีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 758.99 ตร.
ม.หนา 0.15 ม. 

    
371,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(61-65)  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 4 
หน้า 7 ล าดับที่ 4 

20 15 ใหม่นาด ี โครงการ ก่อสร้างถนน 
คสล. 2 ช่วง 

ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 ม. ยาว 43.00 ม. 
หนา 0.15 ม.(ไม่มีไหล่ทาง) 
ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 ม. ยาว 54.00 ม. 
หนา 0.15 ม.(ไม่มีไหล่ทาง) 

    
156,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-
65)  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 4 
หน้า 8 ล าดับที่ 11 



 

21 15 ใหม่นาด ี โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.โดยเสริมผิวทาง
ยางพาราแอสฟัลต์ติ
กคอนกรีต 

ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 178.00 ม. 
หนา 0.03 ม. 
พื้นที่เสริมผิวยางพาราไม่น้อยกว่า 
890.00 ตร.ม. 

    
340,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-
65) 
หน้า 83 ล าดบัท่ี 156 
 

22 15 ใหม่นาด ี โครงการ ขุดลอกล า
ห้วยหนองข้อง 

ขนาดกว้าง 13.00 ม. ยาว 611.00 ม. 
ลีก 3.00 ม.ตามแบบ อบต.ก าหนด 

    
499,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-
65) 
หน้า 107 ล าดับที่ 65 

23 16 หนองลุมพุก
ใต ้

โครงการ ก่อสร้างถนน 
คสล. 

ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 220.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

    
359,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-
65)  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 4 
หน้า 7 ล าดับที่ 6 

24 17 คลองชุมแสง โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.โดยเสริมผิวทาง
ยางพาราแอสฟัลต์ติ
กคอนกรีต2 ช่วง 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 40.00 ม. 
หนา 0.03 ม. 
ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 136.00 
ม. หนา 0.03 ม. 
พื้นที่เสริมผิวยางพาราไม่น้อยกว่า 
477.00 ตร.ม. 

    
323,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-
65)  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 4 
หน้า 9 ล าดับที่ 13 

25 18 ทุ่งแลนคา โครงการขุดลอกล าห้วย
เอ็นเสนา 

ขนาดกว้าง 13.00 ม. ยาว 200.00 ม 
ลึก 3.00 ม.ตามแบบ อบต.ก าหนด 

    
360,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-
65) 
หน้า 108 ล าดับที่ 70 

26 18 ทุ่งแลนคา โครงการลงหินคลุกถนน
ดินเพื่อการเกษตร 3 
ช่วง 

ขนาดกว้าง 2.20 ม. ยาว 3,320 ม. 
หนา 0.05 ม . 

    
351,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-
65) หน้า 65 ล าดับที่ 62 

รวม 8,261,000.00  0.00   
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ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต. ม. 1 ในการจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนเกิน 15% ขอให้สภาพิจารณา เห็น

ด้วยในการใช้เงินส่วนเกินมาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนในเขตต าบลกุดชุมแสง   
นายมงคล  กู้ภูเขียว -  ส.อบต. ม. 9  เห็นดว้ยในการจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนเกิน 15% เพ่ือมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้อน  และเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้มี
ความเจริญมากยิ่งข้ึนต่อไป 

นายส าเนียง  ขวัญมา -  ส.อบต. ม. 4  เห็นดว้ยในการจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนเกิน 15%  ที่น างบประมาณ
ส่วนนี้มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน 

นางสมควร  คลังระหัด -  ผู้อ านวยการกองคลัง  รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ในการ
จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนเกิน 15%  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 87 (2) (1 ) ข้อ 
87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ให้



กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละ 15 (สิบห้า) ของทุกปี เพ่ือเป็นทุนส ารองเงินสะสม (2)  
กรณีที่ปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ 15 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน า
เงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะส่วนที่เกินมาใช้ได้ ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) ซึ่งต้องได้รับการ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

นายวิเชียร  พงษ์จันทร์ -  ส.อบต. ม. 14 เห็นด้วยในการจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนเกิน 15% เพื่อมาใช้ให้ 
   เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้อน  และเพ่ือ
   พัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
   -  ไม่มี 
   -  ขอมติสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติเงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนเกิน 15% ประจ าปีงบ 
   ประมาณ 2564 ตามโครงการทั้งหมด 26 โครงการ 15 หมู่บ้าน เป็นจ านวนเงิน        
   8,261,000.00 บาท  (-แปดล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)  

-  มติที่ประชุม    
           -  เห็นชอบ      28  เสียง 
           -  ไม่เห็นชอบ                    -  เสียง 
           -  งดออกเสียง       3  เสียง     
    -   มติที่ประชุมเห็นชอบการจ่ายเงินทุนส ารองเป็นเงินสะสมส่วนเกิน 15% ประจ าปี
    งบประมาณ 2564  ภายใต้เงื่อนไขข้อ (89) (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
                       จ านวน  8,261,000.00 บาท  (-แปดล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) 
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   3.3  เพื่อพิจารณาก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547  แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 11 (3)  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ก าหนดว่า ปี
นั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปี  กี่สมัย  แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปี
นั้นมีก าหนดกีว่ัน  กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป
และมีก าหนดกี่วัน  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ให้มี  2  สมัย  แต่ไม่เกิน  4  สมัย แต่ละ
สมัยไม่เกิน 15 วัน หากก าหนด 2 สมัย ให้อยู่ในห้วงเดือน  กุมภาพันธ์ และเดือน สิงหาคม 
การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ให้ถือเอาปีปฏิทิน 

   -  ให้สมาชิกสภาเสนอว่าจะมีกี่สมัย 
นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต. ม. 1 เสนอมี  4  สมัย 
ประธานสภาฯ   -  มีสมาชิกท่านใด  เสนอเป็นอ่ืน 

-  ไม่มี 
มติที่ประชุม -  เห็นชอบ  ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2564 เป็น 4 สมัยและให้สภาได้

เสนอ 
 -  แต่ละสมัยนั้นจะเริ่มเมื่อใดขอผู้เสนอ 
นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต. ม. 1 เสนอการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปี 4 สมัย ดังนี้ 
      สมัยที่  1  1 – 15  กุมภาพันธ์  2564 
     สมัยที่  2  16 – 30  มิถุนายน  2564 



      สมัยที่  3  6 – 20  สิงหาคม  2564 
      สมัยที่  4  16 – 30  พฤศจิกายน  2564 
     และปถีัดไป  1 – 15  กุมภาพันธ์  2565 
ประธานสภาฯ   -  มีสมาชิกท่านใด  ก าหนดสมัยประชุมเป็นแบบอื่น 
    -  ขอมติที่ประชุม       
มตทิี่ประชุม    -    เห็นชอบ      29   เสียง 
     -    ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 
     -    งดออกเสียง    2  เสียง   
   -  มติที่ประชุมเห็นชอบก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
   สมัยที่  1  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2564  ถึงวันที่  15   กุมภาพันธ์  2564  
   สมัยที่  2  เริ่มตั้งแต่วันที่  16  มิถุนายน  2564  ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2564 
   สมัยที่  3  เริ่มตั้งแต่วันที่  6  สิงหาคม  2564  ถึงวันที่  20  สิงหาคม  2564 
   สมัยที่  4  เริ่มตั้งแต่วันที่  16  พฤศจิกายน   2564  ถึงวันที่  30  พฤศจิกายน  2564 
   สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.  2565  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2565  ถึงวันที่ 15   
                กุมภาพันธ์  2565     
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ระเบียบวาระท่ี   4 -  เรื่อง  อื่น ๆ 
รองนายก อบต.ฯ   นายสุรจิตร  ปิยานุรักษ์  ได้รับหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ไป

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  อ าเภอหนองบัวแดง  วันที่  1  กุมภาพันธ์  2564  เรื่องการไป
ประชุมประจ าเดือน  มกราคม  2564   

 -  เรื่องการจาบจ้วงสถาบัน  โดยมีคนหลายคนพูดเกี่ยวกับเรื่องสถาบันโดยรู้เท่าไม่ถึงการให้
ระวังอย่าไปพูดโดยไม่รู้จริง  เพราะคนที่ฟังอาจน าไปพูดต่อแล้วจะท าให้เกิดเรื่องขึ้นมาได้ให้
ระวัง 

 -  เรื่องโครงการท่องเที่ยวโดยรัฐเป็นผู้ให้งบประมาณและโครงการคนละครึ่ง  แต่มีบุคคลที่ไม่
หวังดีน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  หากมีเจ้าหน้าที่รายใดมีส่วนเกี่ยวข้องขอให้หยุดการกระท า 

 -  เรื่องการจัดตั้งศาลพระภูมิที่ปกปักรักษาผืนแผ่นดินแห่งนี้ตามประเพณีพ้ืนบ้านที่ล าน้ าเจียง  
ในวันที่  22  กุมภาพันธ์  2564  ขอให้ทุกท่านไปร่วมด้วย 

นายสุวรรณ์  รักษาภักดี -  ส.อบต. ม.7 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงได้ออกด าเนินการประชุมสภาสัญจร
ทีบ่้านโชคอ านวย  ผ่านมานั้นเห็นด้วย  แต่การอภิปรายการให้ความคิดเห็นกระผมไม่มีโอกาส
เพราะมีสมาชิกได้ประท้วงขอให้หยุดการอภิปรายเพราะนอกประเด็นโดยเฉพาะ  ท่านส าเร็จ  
แซ่ปึง  ขอให้อยู่ในวาระที่ประชุม 

นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ขออนุญาตชี้แจงในฐานนะผู้ถูกพาดพิง  การอภิปรายของท่านไม่อยู่ในการพิจารณาของ
สภา  หากท่านพูดได้ทุกเรื่องแล้ววาระจะได้ข้อยุติอย่างไร  ผมขอให้สภาได้บันทึกไว้ในวาระ
ด้วย 

ประธานสภาฯ  -  การประชุมสภาทุกครั้ง ทุกญัตติ  ผมให้โอกาสสมาชิกสภาและผู้บริหารได้อภิปรายอย่าง
   เต็มที่แต่ขอให้อยู่ในประเด็นหือวาระเท่านั้น 
   -  มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ  
   -  ไม่มี         
   -  สภาได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว  ขอปิดการประชุม  
      ปิดการประชุม  13.00  น. 
 



                                              (ลงชื่อ).........สถิตย์  จันทร์ขามป้อม...........ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม     
                                  (นายสถิตย ์  จันทร์ขามป้อม) 
                                                              เลขานุการสภา  อบต.กุดชุมแสง  
    
 
 

      (ลงชื่อ)............พินิจ  สวัสดิ์ศร.ี................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                                    (นายพินิจ    สวัสดิ์ศรี) 

                                                           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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     (ลงชื่อ)..........สถาปนิกร  ยศรุ่งเรือง.............ผู้ตรวจรายงานการประชุม       
                                                                  (นายสถาปนิกร   ยศรุ่งเรือง)                                           
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

                             
 

     (ลงชื่อ).............นิคม  ทักษิณสิทธิ์..............ผู้ตรวจรายงานการประชุม              
         (นายนิคม   ทักษิณสิทธิ์) 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                                                                   

                                              (ลงชื่อ).............นิยม   หาญแท้...............ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                                   (นายนิยม  หาญแท้) 
                                                              ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/ 2564 

วันที่  2  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  

……………………………………………….. 
         ผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายนิยม  หาญแท้ ประธานสภาฯ นิยม  หาญแท้  
2 นายปิ่นแก้ว  แก้วศิริ รองประธานสภาฯ ปิ่นแก้ว  แก้วศิริ  
3 นายสถิตย์  จันทร์ขามป้อม เลขานุการสภาฯ สถิต จันทร์ขามป้อม  
4 นายถนัด  สะท้าน สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ถนัด  สะท้าน  
5 นายส าเร็จ  แซ่ปึง สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ส าเร็จ  แซ่ปึง  
6 นายสุนิกร  หมู่อ าพันธ์ สมาชิกสภา อบต. ม. 2 สุนิกร  หมู่อ าพันธ์  
7 นายพินิจ  สวัสดิ์ศรี สมาชิกสภา อบต. ม. 3 พินิจ  สวัสดิ์ศรี  
8 นายประมวล  เขียงเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ประมวล เขียงเขียว  
9 นายส าเนียง  ขวัญมา สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ส าเนียง ขวัญมา  
10 นายสุรศักดิ์  ผลจ าเริญ สมาชิกสภา อบต. ม. 4 สุรศักดิ์ ผลจ าเริญ  
11 นายสม  โนมขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม. 5 สม  โนมขุนทด  
12 นายวิชัย  พลธรรม สมาชิกสภา อบต. ม. 5 วิชัย  พลธรรม  
13 นายสังวร  สวนจันทร์ สมาชิกสภา อบต. ม. 6 สังวร  สวนจันทร์  
14 นายบุญมี  ถาวงกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. 6 บุญมี  ถาวงกลาง  
15 นายชมัด  น้อยเวียง สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ชมัด  น้อยเวียง  
16 นายสุวรรณ์  รักษาภักดี สมาชิกสภา อบต. ม. 7 สุวรรณ์  รักษาภักดี  
17 นางล าดวน  เค้าโนนกอก สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ล าดวน เค้าโนนกอก  
18 นายมงคล  กู้ภูเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 9 มงคล กู้ภูเขียว  
19 นายสถาปนิกร  ยศรุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต. ม. 9 สถาปนกร ยศรุ่งเรือง  
20 นายสงกรานต์  บุปผา สมาชิกสภา อบต. ม.10 สงกรานต์ บุปผา  
21 นางวงค์เดือน  แสนแก้ว สมาชิกสภา อบต. ม.10 วงค์เดือน แสนแก้ว  
22 นายประหยัด  แสงสวัสดิ์   สมาชิกสภา อบต. ม.11 ประหยัด แสงสวัสดิ์  
23 นายบุญเลิง  หมู่หมื่นศรี สมาชิกสภา อบต. ม.12 บุญเลิง  หมู่หมื่นศรี  
24 นายนิคม  ทักษิณสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.13 นิคม ทักษิณสิทธิ์  
25 นายวิเชียร  พงษ์จันทร์ สมาชิกสภา อบต.ม.14 วิเชียร พงษ์จันทร์  
26 นายสุระพล  เหมือนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.ม.14 สุระพล เหมือนสันเทียะ  
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    ผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
27 นายจักรี  พิมล สมาชิกสภา อบต.ม.15 จักรี  พิมล  
28 นายเชิงชาย  ฦาชา สมาชิกสภา อบต.ม.16 เชิงชาย  ฦาชา  
29 นายอุดม  วรรณจงค า สมาชิกสภา อบต.ม.17 อุดม  วรรณจงค า  
30 นายแสวง  พรมหญ้าคา สมาชิกสภา อบต.ม.17 แสวง พรมหญ้าคา  
31 นายโยธิน  กระแสกุล สมาชิกสภา อบต.ม.18 โยธิน กระแสกุล  

                                

    ผู้เข้าร่วมประชุม     

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุรัตน์  จันทราศรี นายก อบต.ฯ สุรัตน์  จันทราศรี  
2 นายประวิทย์  จันทร์ขามป้อม รองนายก  อบต.กุดชุมแสง ประวิทย์  จันทร์ขามป้อม  
3 นายสุรจิตร  ปิยานุรักษ์ รองนายก  อบต.กุดชุมแสง สุรจิตร  ปิยานุรักษ์  
4 นางสมควร  คลังระหัด ผู้อ านวยการกองคลัง สมควร  คลังระหัด  
5 นางพิรัลรัตน์  เกษมนวกุล หัวหน้าส านักปลัด พิรัลรัตน์  เกษมนวกุล  
6 นางสาวสุรัมภา  แก้วเบ้า ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุรัมภา  แก้วเบ้า  
7 นางสุภัทร  ประมูล ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม สุภัทร  ประมูล  
8 นายอานนท์  ทักษิณสิทธิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง อานนท์  ทักษิณสิทธิ์  
9 นางสาววิชญาดา  กระจ่างศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชญาดา  กระจ่างศรี  
10 นายมนตรี  กู้ภูเขียว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 มนตรี  กู้ภูเขียว  
11 นายสมจิตร  มั่นคง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 สมจิตร  มั่นคง  
12 นายนคร  ยศรุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 นคร  ยศรุ่งเรือง  
13 นายสมสิน  วงศ์กุดเลาะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 18 สมสิน  วงศ์กุดเลาะ  
14 นายสมชาย  ราชภักดี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 สมชาย  ราชภักดี  
15 นายประมวล  สกุลจร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14 ประมวล  สกุลจร  
16 นางพัชรินทร์  กระจ่างศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 พัชรินทร์  กระจ่างศรี  
17 นายณรงค์ฤทธิ์  นามโพธิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่  4 ณรงค์ฤทธิ์  นามโพธิ์  
18 นางณฐพน  สายทอง นักวิชาการเงินและบัญชี ณฐพน  สายทอง  
19 นางสาวศุภลักษณ์  สมอาจ นักทรัพยากรบุคคล ศุภลักษณ์  สมอาจ  
20 นายอดุล  กองทองนอก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่  15 อดุล  กองทองนอก  
21 น.ส.ณัฐวรรณ  พลนิกาย ผช.จนท.ธุรการ ณัฐวรรณ  พลนิกาย  
22 นางสาวณัฐริชา  กู้ภูเขียว ผช.จนท.ธุรการ ณัฐริชา  กู้ภูเขียว                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            /เมื่อถึงเวลา  09.30 น……….. 
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เมื่อถึงเวลา  09.30 น. มีสมาชิกสภาเข้าประชุม จ านวน 31 คน  เข้าประชุม จ านวน 31  คน  มีผู้เข้าร่วมประชุม      
         จ านวน  22  คน  ครบองค์ประชุม  นายนิยม  หาญแท้  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
                  กุดชุมแสง  ได้กล่าวเปิดประชุมตาม  ระเบียบวาระดังนี้ 
 

วันที่  2  กุมภาพันธ์  2564   
 ระเบียบวาระท่ี   1   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี   2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
      (สมัยสามัญท่ี 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. 2563) 
 ระเบียบวาระท่ี   3   เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
      3.1  เพื่อให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม  
            ประจ าปีงบประมาณ  2564 
                                           3.2  เพื่อให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนเกิน 
           15%  ประจ าปีงบประมาณ  2564  ที่สามารถใช้ได้ 
                                           3.3  เพื่อพิจารณาก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 ระเบียบวาระท่ี   4   เรื่อง อ่ืน ๆ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ   
ประธานสภาฯ  -  ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563) 
ประธานสภาฯ  -  สมาชิกสภาท่านใด  จะแก้ไข  เพ่ิมเติม  ในรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
   -  ไม่มี 
มติที่ประชุม  -  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
   3.1 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ประธานสภาฯ  -  ได้รับญัตติเป็น บันทึกข้อความ ส่วนราชการ กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
   ที่ ชย 71502/-  ลงวันที่  21  มกราคม  2564  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการพิจารณา 
   อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
   -  เชิญคณะผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ได้น าหลักการและเหตุผลต่อสภา      
      เพ่ือประกอบการพิจารณา 
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นายก อบต.ฯ  -  ขอน าเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภา  เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
   ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากชุมชนในเขตต าบลกุดชุมแสง จ านวน 9 ชุมชน จากชุมชน 
   ทั้งหมด 18 ชุมชน 18 หมู่บ้าน ซึ่งได้รับความเดือดร้อน การคมนาคมไม่สะดวกสบาย  
   การสัญจรถนนเพ่ือการเกษตรของประชาชนในชุมชน เป็นเส้นทางท่ีประชาชนทั่วไปใช้สัญจร
   เป็นประจ า มีความคับแคบ และเป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดอุบัติเหตุเกิดข้ึนบ่อยครั้งท าให้ทรัพย์สิน 
   เสียหายไม่ปลอดภัยและไม่ได้รับความรวดเร็วและประหยัดในการเดินทางสัญจรไป - มา   



   ในด้านแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคก็ขาดแคลน น้ าอุปโภค - บริโภค มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
   ของประชาชนในเขตต าบล เพราะประชาชนทุกหมู่บ้านต่างก็พากันใช้น้ าในการ 
   อุปโภค - บริโภค ในการเกษตรเพิ่มมากข้ึนทุกปี ท าให้แหล่งน้ าเพื่ออุปโภค - บริโภค 
   ในการเกษตรไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่จะเห็นได้จากมีหนังสือร้อง
   ทุกข์แจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนขอความช่วยเหลือเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ 
   ประชาชนให้ได้รับแหล่งน้ าอย่างเพียงพอทั่วถึงกัน กับความต้องการของประชาชนในต าบล 
    ดังนั้น กองช่างต าบลกุดชุมแสง จึงได้ออกไปส ารวจความเดือดร้อนของประชาชน
   และประมาณราคา ตามหนังสือร้องทุกข์แจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนขอความ
   ช่วยเหลือเห็นสมควรที่จะต้องดูแลให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบขององค์กรไม่ให้ได้รับความ
   เดือดร้อนต่อไป จึงเห็นสมควรจัดงบประมาณมาแก้ไข  ก าจัดปัญหาเหล่านี้ให้หมดไป ทาง
   กองช่างจึงขอเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ได้พิจารณาสั่งงานจัดสรร
   งบประมาณเพ่ือ แก้ไขปัญหาโดยด่วน ตามโครงการทั้งหมด  10  โครงการ 9 หมู่บ้าน เป็น
   จ านวนเงิน  1,248,000.00 บาท  (-หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)  รายละเอียด
   ยอดเงินสะสม  ณ วันที่  2  ธันวาคม  2563  ตามรายละเอียดดังนี้ 
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แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 
 

1. ข้อมูลเงินสะสม/ส ารองจ่ายที่จ าเป็น  ณ  วันที่  2 ธันวาคม 2563 

เงินสะสมที่น าไปใช้ได้  ณ  
ปัจจุบัน หลังจากตรวจสอบ
ยอดเงิน และหักเงินสะสมที่ต้อง
ส่งผล ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ.แล้ว 

ส ารองจ่ายเงินสะสมที่
อนุมัติแล้ว  แต่ยังไม่ได้
ด าเนินการหรืออยู่
ระหว่างด าเนินการและ
ยัง ไมไ่ด้เบิกจ่าย 

คงเหลือเงินสะสมที่
น าไปใช้ได้ ณ 
ปัจจุบัน 

ส ารองงบ
บุคลากร (ตาม
ความจ าเป็น) 
 

เงินสะสมคงเหลือ 

ส ารองกรณี สาธารณ
ภัย (ตามความ
จ าเป็น) 10% ของ
งบประมาณรายจ่าย 

คงเหลือเงินสะสมที่
น าไปใช้จ่ายได้ 

(1) -(2) (3)=(1)-(2) ,(4) ,(5)=(3)-(4) (6) ,(7)=(5)-(6) 

17,571,668.75 3,102,000.00 14,469,668.75 5,036,233.00 9,433,435.75 8,180,400.00 1,256,035.75 

 
 
       2.  ข้อมูลทุนส ารองเงินสะสม  ณ  วันที่  2  เดือน  ธันวาคม  2563  จ านวน  41,236,057.24  บาท
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บัญชีรายการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี 2/2564 ปี พ.ศ.2564  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ต าบลกุดชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
 

ล าดับ หมู ่ บ้าน ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ งบใช้ไป หมายเหตุ 

1 1 
  
  

นาคานหัก 
 
 

โครงการซ่อมแซม 
ฝายดินล าห้วยเดื่อ 
  

ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 
73.00 ม. หนา 1.20 ม.พร้อม
ฝังท่อระบายน้ า คสล. Ø 0.80 
ม. 2 ช่องจ านวน 12 ท่อน 

    46,000.00 
  
  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 4 
หน้า 13 ล าดบัท่ี 1 

2 2 นาทุ่งใหญ ่ โครงการลงหินคลุก 
ถนนดินเพื่อการเกษตร 

ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 
1,900.00 ม. หนา 0.05 ม. 

228,000.00   แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 
หน้า 6 ล าดับที่ 3 

3 3 กุดชุมแสง โครงการลงหินคลุกถนนดิน
เพื่อการเกษตร 

ขนาดกว้าง 2.20 ม. ยาว 
1,300.00 ม. หนา 0.05 ม. 

137,000.00   แผนพัฒนาท้องถิ่น(61-65)  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 4 
หน้า 6 ล าดับที่ 1 

4 5 หนองแก โครงการลงหินคลุก 
ถนนดินเพื่อการเกษตร 

ขนาดกว้าง 2.20 ม. ยาว 
1,390.00 ม. หนา 0.05 ม. 

    
146,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 4 
หน้า 6 ล าดับที่ 2 

5 8 นาสมบรูณ ์ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ในเขตพืน้ท่ี 
ต าบลกุดชุมแสง 1 บ่อ 

ขนาด Ø 5 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 
42.00 ม. พร้อมท่อกรุบ่อ 
PVC. ช้ัน 13.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว
พร้อมติดตั้งซัมเมริ์ส ขนาด 
1.5 Hp 

        
45,000.0  

  แผนพัฒนาแก้ไขเพิ่มเติม  
ฉบับ 4ท้องถิ่น (61-65)  
หน้า 13 ล าดบั 2 

6 8 นาสมบรูณ ์ โครงการขุดลอกสร้างท านบ
ดินล าห้วย 
หนองหินใน 

หลังฝายกว้าง 4.00 ม. ยาว 
180.00 ม. สูง 3.00 ม. 

    
168,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 4 
หน้า 13 ล าดบั 4 

7 10 หนองหอยเหนือ โครงการลงหินคลุกถนนดิน
เพื่อการเกษตร 

ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 
1,500.0 ม. หนา 0.05 ม. 

180,000.00   แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 3 
หน้า 8 ล าดับที่ 12 

8 11 ชุมชนพัฒนา โครงการขุดลอก 
ล าห้วยแพง 

ขนาดกว้าง 10.00 ม. ยาว 
200.0 ม. ลึก 3.00 ม. 

152,000.00   แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)  
หน้า 99 ลับท่ี 17 

9 12 นาอุดม โครงการลงดินหน้าฝายมข. 
คสล. ล าห้วยเดื่อ 

มีปริมาณงานถมดินไม่น้อย
กว่า 1,600.00 ลบ.ม. 

101,000.00   แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 4 
หน้า 14 ล าดบัท่ี 5 

10 13 หนองชุมแสง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ในเขตพื้นท่ี 
ต าบลกุดชุมแสง 1 บ่อ 

ขนาด Ø 5 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 
42.00 ม. พร้อมท่อกรุบ่อ 
PVC. ช้ัน 13.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว 
พร้อมติดตั้งซัมเมริ์ส ขนาด 
1.5 Hp 

45,000.00   แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 4 
หน้า 13 ล าดบัท่ี 3 

รวม 1,248,000.00 0.00   
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ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต. ม. 1 ในการจ่ายขาดเงินสะสมเห็นด้วย  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ี

น้องประชาชนในเขตต าบลกุดชุมแสง  จากภัยธรรมชาติอย่างเช่น ถนน - ฝาย เป็นต้น   



นายวิเชียร์  พงษ์จันทร์ -  ส.อบต. ม. 14  เห็นด้วยในการจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนในเรื่อง
ความเดือดร้อน 

นายสังวร  สวนจันทร ์ -  ส.อบต. ม. 6  เห็นดว้ยในการจ่ายขาดเงินสะสมเพราะเป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชนจริง 

ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
   -  ไม่มี 
   -  ขอมติสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2564   

ตามโครงการทั้งหมด  10  โครงการ 9 หมู่บ้าน เป็นจ านวนเงิน  1,248,000.00 บาท   
(-หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)  
-  มติที่ประชุม    

           -  เห็นชอบ      28  เสียง 
           -  ไม่เห็นชอบ                    -  เสียง 
           -  งดออกเสียง       3  เสียง     
    -   มติที่ประชุมเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2564   

 จ านวน 1,248,000.00 บาท  (-หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)  

 

   3.2 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนเกิน 15%  ประจ าปี 
   งบประมาณ  2564  ที่สามารถใช้ได้ 
ประธานสภาฯ  -  ได้รับญัตติเป็น บันทึกข้อความ ส่วนราชการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  
   ที่ ชย 71501/-  ลงวันที่  21  มกราคม  2564  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการ   
   พิจารณาอนุมัติเงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนเกิน 15% 
   -  เชิญคณะผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ได้น าหลักการและเหตุผลต่อสภา      
      เพ่ือประกอบการพิจารณ 
นายสุรัตน์  จันทราศรี -  นายก อบต.ฯ ไดน้ าเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภา  เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล 
   กุดชุมแสง ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากชุมชนในเขตต าบลกุดชุมแสง จ านวน 15 ชุมชน จากชุมชน 
   ทั้งหมด 18 ชุมชน 18 หมู่บ้าน ซึ่งได้รับความเดือดร้อน การคมนาคมไม่สะดวกสบาย  
   การสัญจรถนนเพ่ือการเกษตรของประชาชนในชุมชน เป็นเส้นทางท่ีประชาชนทั่วไปใช้สัญจร 
   เป็นประจ า มีความคับแคบ และเป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดอุบัติเหตุเกิดข้ึนบ่อยครั้งท าให้ทรัพย์สิน 
   เสียหายไม่ปลอดภัยและไม่ได้รับความรวดเร็วและประหยัดในการเดินทางสัญจรไป - มา   
   ในด้านแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคก็ขาดแคลน น้ าอุปโภค - บริโภค มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
   ของประชาชนในเขตต าบล เพราะประชาชนทุกหมู่บ้านต่างก็พากันใช้น้ าในการ 
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   อุปโภค - บริโภค ในการเกษตรเพิ่มมากขึ้นทุกปี ท าให้แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค - บริโภค ใน  
   การเกษตรไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี จะเห็นได้จากมีหนังสือร้องทุกข์ 
   แจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนขอความช่วยเหลือ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
   ให้ได้รับแหล่งน้ าอย่างเพียงพอทั่วถึงกัน กับความต้องการของประชาชนในต าบล 
    ดังนั้น กองช่างต าบลกุดชุมแสง จึงได้ออกไปส ารวจความเดือดร้อนของประชาชนและ 
   ประมาณราคา ตามหนังสือร้องทุกข์แจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนขอความช่วยเหลือ  
   เห็นสมควรที่จะต้องดูแลให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบขององค์กรไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน 
   ต่อไป จึงเห็นสมควรจัดงบประมาณมาแก้ไข  ก าจัดปัญหาเหล่านี้ให้หมดไป ทางกองช่างจึงขอ 



   เสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ได้พิจารณาสั่งงานจัดสรรงบประมาณเพ่ือ 
   แก้ไขปัญหาโดยด่วน ตามโครงการทั้งหมด  26  โครงการ 15 หมู่บ้าน เป็นจ านวนเงิน    
   8,261,000.00 บาท  (-แปดล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)  รายละเอียดเงินทุนส ารอง 
   เงินสะสมส่วนเกิน 15%  ประจ าปีงบประมาณ  2564  ณ  วันที่  30  กันยายน  2563  ดังนี้ 
    ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมที่เกินร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่สามารถ
   น ามาใช้ใช้ได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
   การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 87 (2) 
    -  ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสม ณ สิ้นปีงบประมาณ  2563 =      41,236,057.24  บาท  
    -  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 = 81,804,000 x 15% = 12,270,600.00 บาท 
    -  คงเหลือเงินทุนส ารองสะสมส่วนเกิน 15% ที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้   
               จ านวน  28,965,457.24 บาท 
      ซึ่งเป็นจ านวนเงินที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้ 
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แบบรายงานการใช้จ่ายทุนส ารองเงินสะสมขององค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

 

1. ข้อมูลทุนส ารองเงินสะสม/ส ารองจ่ายท่ีจ าเป็น  ณ  วันที่  2 ธันวาคม 2563 
                         หนว่ย : บาท 

ทุนส ารองเงินสะสมที่น าไปใช้ได้  
ณ  ปัจจุบัน หลังจากตรวจสอบ
ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสม ที่
ต้องส่งผล ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ.แล้ว 

ส ารองจ่ายเงินสะสมที่
อนุมัติแล้ว  แต่ยังไม่ได้
ด าเนินการหรืออยู่
ระหว่างด าเนินการและ
ยัง ไมไ่ด้เบิกจ่าย 

คงเหลือทุนส ารอง       
    ณ ปัจจุบัน 

ส ารองงบ
บุคลากร (ตาม
ความจ าเป็น) 
 

ทุนส ารองเงิน
สะสมคงเหลือ 

ทุนส ารองเงินสะสม
ร้อยละ 15 ของ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2564 

คงเหลือเงินสะสมที่
น าไปใช้จ่ายได้ 

(1) (2) (3)=(1)-(2) ,(4) (5) (6) (7) 

     งบประมาณประจ าปี 
81,804,000x15% 

=(5) - (6) 

41,236,057.24 - 41,236,057.24 - 41,236,057.24 12,270,600.00 28,965,457.24 

       
       2.  ข้อมูลทุนส ารองเงินสะสม  ณ  วันที่  2  เดือน  ธันวาคม  2563  จ านวน  41,236,057.24  บาท 
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รายการขอใช้เงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนเกิน 15%  ประจ าปีงบประมาณ  2564  

ต าบลกุดชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
 

ล าดับ หมู่ บ้าน ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ งบใช้ไป หมายเหตุ 

1 1 นาคานหัก โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 230.0 ม. 
หนา 0.15 ม. (ถมดินไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 0.50 ม.) มีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 
920 ตร.ม. 

    
494,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิน (61-65) 
หน้า 72 ล าดบัท่ี 101 

2 2 นาทุ่งใหญ ่ โครงการขุดลอกล าห้วย
ผีบ้า 

ขนาดกว้าง 13.00 ม. ยาว 250.0 ม. 
ลึก 3.00 ม. 

    
372,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65) 
หน้า 97 ล าดบัท่ี 5 

3 3 กุดชุมแสง โครงการก่อสร้าง 
ถนนดิน  

ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 225.00 ม. 
หนา 1.00 ม.  
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

       
90,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65 )
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 4 
หน้า 9 ล าดับที่ 16 

4 4 หนองหอย โครงการขยายผิวจราจร
ถนน คสล. 

ขนาด 0.15 ม. มีพื้นท่ี คสล. ไม่นอ้ย
กว่า 511.00 ตร.ม. 

     
255,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65) 
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 4 
หน้า 9 ล าดับที่ 14 

5 4 หนองหอย โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.โดยเสริมผิวทาง
ยางพาราแอสฟัลต์ติ
กคอนกรีต 

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. 
หนา 0.03 ม. พื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อย
กว่า 400.00 ตร.ม. 

    
175,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65) 
หน้า 66 ล าดบัท่ี 69 

6 6 หนองลุมพุก โครงการก่อสร้าง 
ถนนคสล. 2 ช่วง 

ช่วงที่ 1 กว้าง 7.00 ม. ยาว 35.0 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 131.0 ม. 
หนา 0.15 ม. 

    
391,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิน (61-65)  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 4 
หน้า 8 ล าดับที่ 12 

7 7 โชคอ านวย โครงการก่อสร้าง 
ถนนคสล. 2 ช่วง 

ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 31.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 87.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

    
253,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 4 
หน้า 8 ล าดับ 8 

8 9 นาชุมแสง โครงการลงหินคลุก 
ถนนดินเพื่อการเกษตร 
2 สาย 

สายที่ 1 กว้าง 2.20 ม. ยาว 1,200.0 
ม. หนา 0.05 ม. 
สายที่ 2 กว้าง 2.20 ม. ยาว 1,900.0 
ม. หนา 0.05 ม. 

    
328,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)  
หน้า 59 ล าดบัท่ี 29 
หน้า 69 ล าดบัท่ี 85 

9 9 นาชุมแสง โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม คสล. 1 
ช่องและฝังท่อระบาย 
น้ า คสล. 3 จุด 

ขนาด 0.90X0.90 ม. ยาว 6.00 ม. 1 
ช่องจุดที่ 1 ขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. 
(จ านวน 3 ท่อน) 
จุดที่ 2 ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. 
(จ านวน 4 ท่อน) 
จุดที่ 3 ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. 
(จ านวน 6 ท่อน) 

     
210,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65) 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 4 
หน้า 7 ล าดับที่ 7 
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ล าดับ หมู่ บ้าน ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ งบใช้ไป หมายเหตุ 

10 9 นาชุมแสง โครงการขุดลอกขนย้าย
ดินอ่างเก็บน้ าล าห้วย

มีปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 8,404 
ลบ.ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

    
499,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65) 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 4 



บักส ี หน้า 14 ล าดบัท่ี 6 

11 11 ชุมชนพัฒนา โครงการลงหินคลุก 
ถนนดินเพื่อการเกษตร 
2 สาย 

สายที่ 1 กว้าง 2.30 ม. ยาว 2,200.0 
ม. หนา 0.05 ม. 
สายที่ 2 กว้าง 2.30 ม. ยาว 2,300.0 
ม. หนา 0.05 ม. 

    
497,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 4 
หน้า 8 ล าดับที่ 9 

12 12 นาอุดม โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.โดยเสริมผิวทาง
ยางพาราแอสฟัลต ์
ติกคอนกรีต 

ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 249.00 ม. 
หนา 0.03 ม. 
พื้นที่เสริมผิวยางพาราไม่น้อยกว่า 
1,245.00 ตร.ม. 

    
494,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)  
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 4 
หน้า 9 ล าดับที่ 15 

13 12 นาอุดม โครงการขุดลอกขนย้าย
ดินอ่างเก็บน้ าล าห้วย
ทราย 

ลึก 3.00 ม. มีปริมาตรดินขุดไม่นอ้ย
กว่า 5,677.50 ลบ.ม. 

    
355,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)  
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 4 
หน้า 10 ล าดบัท่ี 7 

14 12 นาอุดม โครงการลงหินคลุกถนน
ดินเพื่อการเกษตร 2 
สาย 

สายที่ 1 กว้าง 2.30 ม. ยาว 1,000.0 
ม. หนา 0.05 ม. 
สายที่ 2 กว้าง 2.30 ม. ยาว 1,000.0 
ม. หนา 0.05 ม. 

    
220,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 4 
หน้า 8 ล าดับที่ 10 

15 13 หนองชุมแสง โครงการลงหินคลุกถนน
ดินเพื่อการเกษตร 4 
ช่วง 

ช่วงที่ 1 กว้าง 2.20 ม. ยาว 165.0 ม. 
หนา 0.05 ม. 
ช่วงที่ 2 กว้าง 2.20 ม. ยาว 155.0 ม. 
หนา 0.05 ม. 
ช่วงที่ 3 กว้าง 2.20 ม. ยาว 660.0 ม. 
หนา 0.05 ม. 
ช่วงที่ 4 กว้าง 2.20 ม. ยาว 300.0 ม. 
หนา 0.05 ม. 
 

    
135,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 4 
หน้า 6 ล าดับที่ 3 

16 13 หนองชุมแสง โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.โดยเสริมผิวทาง
ยางพาราแอสฟัลต์ติ
กคอนกรีต 

ขนาดกว้าง 4.00 ม ยาว 102.00 ม. 
หนา 0.03 ม. 
พื้นที่เสริมผิวยางพาราไม่น้อยกว่า 
408.00 ตร.ม. 

    
188,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65) 
หน้า 77 ล าดบัท่ี 125 

17 14 โนนชุมแสง โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.โดยเสริมผิวทาง
ยางพาราแอสฟัลต์ติ
กคอนกรีต 

ขนาดกว้าง 7.00 ม ยาว 200.00 ม. 
หนา 0.03 ม. 
พื้นที่เสริงผิวยางพาราไม่น้อยกว่า 
1,400 ตร.ม. 

    
496,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 4 
หน้า 7 ล าดับที่ 5 

18 14 โนนชุมแสง โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 22.00 ม. 
หนา 0.15 ม.(ไม่มีไหล่ทาง) 
มีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 88.00 ตร.ม. 

      
50,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)  
หน้า 82 ล าดบัท่ี 148 
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ล าดับ หมู่ บ้าน ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ งบใช้ไป หมายเหตุ 

19 14 โนนชุมแสง โครงการขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

มีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 758.99 ตร.
ม.หนา 0.15 ม. 

    
371,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(61-65)  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 4 
หน้า 7 ล าดับที่ 4 

20 15 ใหม่นาด ี โครงการ ก่อสร้างถนน 
คสล. 2 ช่วง 

ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 ม. ยาว 43.00 ม. 
หนา 0.15 ม.(ไม่มีไหล่ทาง) 
ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 ม. ยาว 54.00 ม. 

    
156,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(61-65)  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 4 



หนา 0.15 ม.(ไม่มีไหล่ทาง) 
 

หน้า 8 ล าดับที่ 11 

21 15 ใหม่นาด ี โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.โดยเสริมผิวทาง
ยางพาราแอสฟัลต์ติ
กคอนกรีต 

ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 178.00 ม. 
หนา 0.03 ม. 
พื้นที่เสริมผิวยางพาราไม่น้อยกว่า 
890.00 ตร.ม. 

    
340,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(61-65) 
หน้า 83 ล าดบัท่ี 156 
 

22 15 ใหม่นาด ี โครงการ ขุดลอกล า
ห้วยหนองข้อง 

ขนาดกว้าง 13.00 ม. ยาว 611.00 ม. 
ลีก 3.00 ม.ตามแบบ อบต.ก าหนด 

    
499,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(61-65) 
หน้า 107 ล าดับที่ 65 

23 16 หนองลุมพุก
ใต ้

โครงการ ก่อสร้างถนน 
คสล. 

ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 220.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

    
359,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(61-65)  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 4 
หน้า 7 ล าดับที่ 6 

24 17 คลองชุมแสง โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.โดยเสริมผิวทาง
ยางพาราแอสฟัลต์ติ
กคอนกรีต2 ช่วง 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 40.00 ม. 
หนา 0.03 ม. 
ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 136.00 
ม. หนา 0.03 ม. 
พื้นที่เสริมผิวยางพาราไม่น้อยกว่า 
477.00 ตร.ม. 

    
323,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(61-65)  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 4 
หน้า 9 ล าดับที่ 13 

25 18 ทุ่งแลนคา โครงการขุดลอกล าห้วย
เอ็นเสนา 

ขนาดกว้าง 13.00 ม. ยาว 200.00 ม 
ลึก 3.00 ม.ตามแบบ อบต.ก าหนด 

    
360,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(61-65) 
หน้า 108 ล าดับที่ 70 

26 18 ทุ่งแลนคา โครงการลงหินคลุกถนน
ดินเพื่อการเกษตร 3 
ช่วง 

ขนาดกว้าง 2.20 ม. ยาว 3,320 ม. 
หนา 0.05 ม . 

    
351,000.00  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(61-65) หน้า 65  
ล าดับที่ 62 

รวม 8,261,000.00  0.00   
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ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต. ม. 1 ในการจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนเกิน 15% ขอให้สภาพิจารณา เห็นด้วยใน

การใช้เงินส่วนเกินมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนในเขตต าบลกุดชุมแสง   
นายมงคล  กู้ภูเขียว -  ส.อบต. ม. 9  เห็นดว้ยในการจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนเกิน 15% เพ่ือมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้อน  และเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ
เจริญมากยิ่งขึ้นต่อไป 

นายส าเนียง  ขวัญมา -  ส.อบต. ม. 4  เห็นดว้ยในการจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนเกิน 15%  ที่น างบประมาณส่วนนี้
มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน 

นางสมควร  คลังระหัด -  ผู้อ านวยการกองคลัง  รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ในการจ่าย
เงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนเกิน 15%  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 87 (2) (1 ) ข้อ 87 ทุกวันสิ้น



ปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสม
ประจ าปีไว้ร้อยละ 15 (สิบห้า) ของทุกปี เพ่ือเป็นทุนส ารองเงินสะสม (2)  กรณีที่ปีใดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
นั้น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะส่วนที่
เกินมาใช้ได้ ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

นายวิเชียร  พงษ์จันทร์ -  ส.อบต. ม. 14  เห็นด้วยในการจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนเกิน 15% เพื่อมาใช้ให้  
   เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้อน  และเพ่ือ 
   พัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
   -  ไม่มี 
   -  ขอมติสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัตเิงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนเกิน 15% ประจ าปีงบ  
   ประมาณ 2564 ตามโครงการทั้งหมด 26 โครงการ 15 หมู่บ้าน เป็นจ านวนเงิน         
   8,261,000.00 บาท  (-แปดล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)  

-  มติที่ประชุม    
           -  เห็นชอบ      28  เสียง 
           -  ไม่เห็นชอบ                    -  เสียง 
           -  งดออกเสียง       3  เสียง     
    -   มติที่ประชุมเห็นชอบการจ่ายเงินทุนส ารองเป็นเงินสะสมส่วนเกิน 15% ประจ าปี 
   งบประมาณ 2564  ภายใต้เงื่อนไขข้อ (89) (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น จ านวน   
   8,261,000.00 บาท  (-แปดล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) 
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   3.3  เพื่อพิจารณาก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547  แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 11 (3)  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ก าหนดว่า ปีนั้นจะมีสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี  กี่สมัย  แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  
กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน  ให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  การก าหนดสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี  ให้มี  2  สมัย  แต่ไม่เกิน  4  สมัย แต่ละสมัยไม่เกิน 15 วัน หากก าหนด 
2 สมัย ให้อยู่ในห้วงเดือน  กุมภาพันธ์ และเดือน สิงหาคม การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
ให้ถือเอาปีปฏิทิน 

   -  ให้สมาชิกสภาเสนอว่าจะมีกี่สมัย 
นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต. ม. 1 เสนอมี  4  สมัย 
ประธานสภาฯ   -  มีสมาชิกท่านใด  เสนอเป็นอ่ืน 

-  ไม่มี 
มตทิี่ประชุม -  เห็นชอบ  ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2564 เป็น 4 สมัยและให้สภาได้เสนอ 
 -  แต่ละสมัยนั้นจะเริ่มเมื่อใดขอผู้เสนอ 
นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต. ม. 1 เสนอการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปี 4 สมัย ดังนี้ 
      สมัยที่  1  1 – 15  กุมภาพันธ์  2564 



     สมัยที่  2  16 – 30  มิถุนายน  2564 
      สมัยที่  3  6 – 20  สิงหาคม  2564 
      สมัยที่  4  16 – 30  พฤศจิกายน  2564 
     และปถีัดไป  1 – 15  กุมภาพันธ์  2565 
ประธานสภาฯ   -  มีสมาชิกท่านใด  ก าหนดสมัยประชุมเป็นแบบอื่น 
    -  ขอมติที่ประชุม       
มตทิี่ประชุม    -    เห็นชอบ      29   เสียง 
     -    ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 
     -    งดออกเสียง    2  เสียง   
   -  มติที่ประชุมเห็นชอบก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
   สมัยที่  1  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2564  ถึงวันที่  15   กุมภาพันธ์  2564  
   สมัยที่  2  เริ่มตั้งแต่วันที่  16  มิถุนายน  2564  ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2564 
   สมัยที่  3  เริ่มตั้งแต่วันที่  6  สิงหาคม  2564  ถึงวันที่  20  สิงหาคม  2564 
   สมัยที่  4  เริ่มตั้งแต่วันที่  16  พฤศจิกายน   2564  ถึงวันที่  30  พฤศจิกายน  2564 
   สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.  2565  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2565  ถึงวันที่ 15   
                กุมภาพันธ์  2565 
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ระเบียบวาระท่ี   4 -  เรื่อง  อื่น ๆ 
รองนายก อบต.ฯ   นายสุรจิตร  ปิยานุรักษ์  ได้รับหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ไปประชุม

หัวหน้าส่วนราชการ  อ าเภอหนองบัวแดง  วันที่  1  กุมภาพันธ์  2564  เรื่องการไปประชุม
ประจ าเดือน  มกราคม  2564   

 -  เรื่องการจาบจ้วงสถาบัน  โดยมีคนหลายคนพูดเกี่ยวกับเรื่องสถาบันโดยรู้เท่าไม่ถึงการให้ระวัง
อย่าไปพูดโดยไม่รู้จริง  เพราะคนที่ฟังอาจน าไปพูดต่อแล้วจะท าให้เกิดเรื่องขึ้นมาได้ให้ระวัง 

 -  เรื่องโครงการท่องเที่ยวโดยรัฐเป็นผู้ให้งบประมาณและโครงการคนละครึ่ง  แต่มีบุคคลที่ไม่หวังดี
น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  หากมีเจ้าหน้าที่รายใดมีส่วนเกี่ยวข้องขอให้หยุดการกระท า  

 -  เรื่องการจัดตั้งศาลพระภูมิที่ปกปักรักษาผืนแผ่นดินแห่งนี้ตามประเพณีพ้ืนบ้านที่ล าน้ าเจียง  ใน
วันที่  22  กุมภาพันธ์  2564  ขอให้ทุกท่านไปร่วมด้วย 

นายสุวรรณ์  รักษาภักดี -  ส.อบต. ม.7 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงได้ออกด าเนินการประชุมสภาสัญจรที่
บ้านโชคอ านวย  ผ่านมานั้นเห็นด้วย  แต่การอภิปรายการให้ความคิดเห็นกระผมไม่มีโอกาสเพราะ
มีสมาชิกได้ประท้วงขอให้หยุดการอภิปรายเพราะนอกประเด็นโดยเฉพาะ  ท่านส าเร็จ  แซ่ปึง  
ขอให้อยู่ในวาระที่ประชุม 

นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ขออนุญาตชี้แจงในฐานนะผู้ถูกพาดพิง  การอภิปรายของท่านไม่อยู่ในการพิจารณาของสภา  
หากท่านพูดได้ทุกเรื่องแล้ววาระจะได้ข้อยุติอย่างไร  ผมขอให้สภาได้บันทึกไว้ในวาระด้วย 

ประธานสภาฯ  -  การประชุมสภาทุกครั้ง ทุกญัตติ  ผมให้โอกาสสมาชิกสภาและผู้บริหารได้อภิปรายอย่างเต็มท่ี 
   แต่ขอให้อยู่ในประเด็นหือวาระเท่านั้น 
   -  มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ  
   -  ไม่มี         
   -  สภาได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว  ขอปิดการประชุม  
      ปิดการประชุม  13.00  น. 
   
 



                                              (ลงชื่อ)......................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม     
                                  (นายสถิตย ์  จันทร์ขามป้อม) 
                                                              เลขานุการสภา  อบต.กุดชุมแสง  
    
 
 

      (ลงชื่อ)........................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                                    (นายพินิจ    สวัสดิ์ศรี) 

                                                           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       -16- 
 
 
 

             
 

     (ลงชื่อ)........................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม       
                                                                  (นายสถาปนิกร   ยศรุ่งเรือง)                                           
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

                             
 

     (ลงชื่อ).......................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม              
         (นายนิคม   ทักษิณสิทธิ์) 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                                                                   

                                              (ลงชื่อ)........................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                                    (นายนิยม  หาญแท้) 
                                                              ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง 

 


