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บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหินแกว
--------------------------------เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์

- นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว
ไดตรวจสอบรายชื่อผูเขาประชุมแลวครบองคประชุม จึง จุดธูปเทียนบูชา
พระในหองประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์

- นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว
กล า วตอนรับ ผูเขาประชุม และผูเ ขารว มประชุมทุกทาน และแจงตอ ที่
ประชุมวาการประชุมในวันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
หินแกว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒) ซึ่งในการ
ประชุม ครั้ง นี้ นายประยุทธ รัตนบัน ดาล เลขานุ การสภาองค การ
บริหารสวนตําบลหินแกว ไมไดอยูทําหนาที่เลขานุการสภาฯ เนื่องจากไป
ราชการ ฝ ก อบรมนั ก บริ ห ารงานท อ งถิ่ น ระดั บ สู ง ที่ ส ถาบั น พั ฒ นา
บุคลากรทองถิ่น จึงตองมีการเลือกผูปฏิบัติหนาที่เลขานุการในครั้งนี้ ซึ่ง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๔ ขอ ๑๙ วรรคสอง
ในการประชุมสภาทองถิ่นครั้งใด ถาไมมีเลขานุการสภาทองถิ่น หรือมีแต
ไมอยู หรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือไมยอมปฏิบัติหนาที่ ให
สภาทองถิ่นเลือกสมาชิกสภาทองถิ่น หรือขาราชหรือพนักงานขององคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น นั้ น คนหนึ่ ง เป น ผู ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ เ ลขานุ ก ารท อ งถิ่ น
เฉพาะในการประชุมคราวนั้นโดยใหนําความในขอ ๑๓ และขอ ๑๖ วรรค
สองมาใชบัง คับ โดยอนุโ ลม เวน แตการลงคะแนนเลือกใหกระทําดว ย
วิ ธี การยกมือ ดั งนั้ น เพื่อ ใหก ารปฏิบั ติต ามระเบีย บดัง กล าวจึ งขอให ที่
ประชุมไดเสนอชื่อผูที่จะปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภาฯ เฉพาะในครั้งนี้ ขอ
เชิญครับ
-นายสานิส วงคสถิตย สมาชิกสภาองคการบริห ารสวนตําบลหินแกว
หมูที่ ๕ เสนอ นายพรพิพัฒน สอนสุภา สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหินแกว หมูที่ ๖ โดยมีนายจีระศักดิ์ อนิลบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลหินแกว หมูที่ ๕ และนายสุพรเทพ คงมิตร
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว หมูที่ ๔ รับรอง

นายสุรพงศ ผลพานิช

๒

นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์
ที่ประชุม

นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์
ระเบียบวาระที่ ๒
นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓
นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์
นางปยวรรณ ศรีสุวรรณ

-นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว
ถามที่ประชุมวามีผูใดจะเสนอชื่อรายอื่นอีกหรือไม ปรากฏวาไมมีจึงขอมติ
ที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบ ให น ายพรพิ พั ฒ น สอนสุ ภ า ปฏิ บั ติ ห น า ที่
เลขานุการสภาฯ ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหิ นแก ว
สมั ย สามัญ สมั ย ที่ ๒ ประจํ า ป ๒๕๖๐ (ครั้ ง ที่ ๒) จํา นวน ๙ เสี ย ง
ป ร ะ ธ า น ส ภ า อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น ตํ า บ ล หิ น แ ก ว แ ล ะ
นายพรพิพัฒน สอนสุภา สมาชิกสภาองคการบริห ารสวนตําบลหินแกว
หมูที่ ๖ งดออกเสียง นายสุวิทย ถั่วสวัสดิ์สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหินแกว หมูที่ ๑ ไมอยูในที่ประชุม
-นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว
เมื่อที่ประชุมไดเลือกเลขานุการสภาฯ เปนที่เรียบรอยแลวก็จะขอประชุม
ตามระเบียบวาระดังนี้
เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ แ ล ว สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ ๑
ประจําป ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
-นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว
ใหผูเขาประชุมไดอานรายงานการประชุมครั้งที่แลว และแจงตอที่ประชุม
วาหากบัน ทึกไมถูกตองใหทักทวงได ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมทานใด
ทักทวง จึงขอมติที่ประชุม
-มติที่ประชุม
เห็นชอบ จํานวน ๑๐ เสียง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว งดออกเสียง นายสุวิทย
ถั่วสวัสดิ์สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว หมูที่ ๑ ไมอยูในที่
ประชุม
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑. พิจารณาจายขาดเงินสะสม จํานวน ๕ โครงการ
-นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว
ขอเชิญนางปยวรรณ ศรีสุวรรณ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหินแกว
ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของกับการจายขาดเงินสะสมสมตอที่ประชุม
-นางปยวรรณ ศรีสุวรรณ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหิน แกว
ชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามระะเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘
ขอ ๘๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดย
ไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปน

๓

นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์
นายมนัส เนตรสถิตย

การเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพื่อ
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแตละประเภทตามระเบียบแลว
(๓) เมื่อ ได รั บ อนุมั ติ ให ใช จ ายเงิน สะสมแลว องคก รปกครองส ว น
ทองถิ่นตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่ง
ปถัดไป หากไมดําเนิน การภายในระยะเวลาที่กําหนดใหการใชจายเงิน
สะสมนั้นเปนอันพับไป
ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสว นทองถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพีย ง
พอที่จะจายเปนคาใชจายประจํา และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
โดยการใชจายเงินสะสมใหคํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะ
ยาว ซึ่งขณะนี้องคการบริหารสวนตําบลหินแกวมียอดเงินสะสม หลังจาก
หั ก ภาระผู ก พั น ณ วั น ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จํ า นวน
๑๑,๑๖๒,๙๒๕.๒๒ บาท
-หักจากหนี้ที่มีภาระผูกพันแลว ๕,๘๐๑,๓๙๓.๓๒ บาท
-สํารองงบบุคลากร (ประมาณ ๓ เดือน) ๑,๙๔๙,๘๐๕.๐๐ บาท
-สํารองจายกรณียังไมไดรับจัดสรรเงินอุดหนุน เงินเดือน คาตอบแทนครู
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ(ประมาณ ๒ เดือน) ๑,๑๒๓,๕๑๕.๐๐ บาท
-สํารองกรณีสาธารณภัย ๑๐ % ๒๒๘,๘๒๑.๑๙ บาท
คงเหลือเงินสะสมที่นําไปใชจายได ๒,๐๕๙,๓๙๐.๗๑ บาท
ประกอบกับ หนังสือ ดว นที่สุด ที่มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๔๓๘ ลงวันที่ ๑๐
มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่องหลักเกณฑการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว
ขอเชิญ นายมนัส เนตรสถิตย นายกองคการบริหารสวนตําบลหินแกว
ผูเสนอญัตติ ชี้แจงครับ
-นายมนัส เนตรสถิตย นายกองคการบริหารสวนตําบลหินแกว ชี้แจงตอ
ที่ประชุมวา คณะผูบริหารไดยื่นญัตติเพื่อขอความอนุมัติตอสภาในการ
จายขาดเงินสะสม และเงินทุนสํารองเงินสะสม โดยทั้งสองกรณีนี้บาง
ออกเปน ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน ๕ โครงการ
ประกอบดวย
1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาไผ-น้ําเพชร หมูที่ ๑
๒. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายนาไผ-น้ําเพชร หมูที่๑
๓.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชองโพธิ์สาง หมูที่ ๒
๔.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังพุง-บางแกลบ หมูที่ ๓
๕. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎรไมตรี หมูที่ ๔
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ซึ่งโครงการดังกลาวทั้ง ๕ โครงการนี้ ไดมีการประชุมสมาชิกแต
ละหมูแลววา จะพิจารณาดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนในแตละ
หมู สําหรับสวนที่ ๒ การขออนุมัติจายเงินทุนสํารองเงินสะสม ตามที่
เคยประชุมไววาจะจายโครงการเดียว แตพอพิจารณาแลวเปนยอดเงิน
งบประมาณ ที่สูงมาก ถึง ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงไดพิจารณาทําเฉพาะ
ในสวนที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนมากที่สุดกอน ซึ่งรายละเอียด
โครงการปรากฏตามเอกสารที่เสนอตอสภาองคการบริห ารสว นตําบล
หินแกว ครับ
-นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว
สรุป ตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนตําบลหินแกว ชี้แจงก็คือ จาย
ขาดเงินสะสม จํานวน ๕ โครงการ และจายเงิน ทุนสํารองเงิน สะสม
จํานวน ๕ โครงการ ซึ่งในระเบียบวาระนี้เปนการพิจารณาจายขาดเงิน
สะสม จึงขอใหทานสมาชิกไดดูในสวนโครงการที่จายขาดเงินสะสมสม
กอน และพิจารณาเปนรายโครงการไปดังนี้
๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาไผ-น้ํ า เพชร
หมูที่ ๑ ตําบลหิน แกว ขนาดกวาง ๕ เมตร ยาว ๑๒๑ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร ไหล ท างหิ น คลุ ก กว า งข า งละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒๒๐๑(๑),ทถ-๒-๒๐๒ รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องคการบริหาร
ส ว นตําบลหิน แกว กําหนด พรอมติ ดตั้งปายโครงการ จํานวน ๑ ปา ย
งบประมาณ ๓๙๒,๐๐๐ บาท
๒.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายนาไผ -น้ําเพชร หมูที่๑
ตําบลหินแกว อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร ขนาดกวาง ๕ เมตร ยาว
๑,๕๐๐ เมตร รื้อคันทางเดิมลึก 0.05 เมตร ลงหินคลุกกลบหลุมบอแลว
บดทั บ พร อ มติ ด ตั้ ง ป า ยประชาสั ม พั น ธ รายละเอี ย ดตามแบบและ
ประมาณการที่องคการบริหารสวนตําบลหินแกวกําหนด งบประมาณ
๑๐๖,๐๐๐ บาท
๓.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชองโพธิ์สาง หมูที่
๒ ตําบลหินแกว ขนาดกวาง ๕ เมตร ยาว ๑๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร ไหลทางหินคลุกกวางขางละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๑(๑),ทถ-๒๒๐๒ รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องคการบริหารสวนตําบลหิน
แกวกําหนด พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน ๑ ปาย งบประมาณ
๔๙๘,๗๐๐ บาท
๔.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังพุง-บางแกลบ
หมูที่ ๓ ตําบลหิน แกว ขนาดกวาง ๕ เมตร ยาว ๑๕๔ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร ไหล ท างหิ น คลุ ก กว า งข า งละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-
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๒๐๑(๑),ทถ-๒-๒๐๒ รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องคการบริหาร
ส ว นตําบลหิน แกว กําหนด พรอมติ ดตั้งปายโครงการ จํานวน ๑ ปา ย
งบประมาณ ๔๙๘,๗๐๐ บาท
๕. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎรไมตรี หมู
ที่ ๔ ตําบลหินแกว ขนาดกวาง ๕ เมตร ยาว ๑๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร ไหลทางหินคลุกกวางขางละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๑(๑),ทถ-๒๒๐๒ รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องคการบริหารสวนตําบลหินแกว
กํ า หนด พร อ มติ ด ตั้ ง ป า ยโครงการ จํ า นวน ๑ ป า ย งบประมาณ
๔๙๘,๗๐๐ บาท
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเกี่ยวกับโครงการทั้ง ๕ โครงการนี้ก็เชิญ
อภิ ป รายได เ ลย แล ว ในส ว นของการลงมติ เราจะลงมติ กั น เป น ราย
โครงการไป และสอบถามตอที่ป ระชุมวามีทานใดจะอภิปรายหรือไม
ปรากฏวาที่ประชุมไมมีใครอภิปราย จึงขอมติที่ประชุม
๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาไผ-น้ําเพชร หมูที่ ๑
ตําบลหินแกว ขนาดกวาง ๕ เมตร ยาว ๑๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ไหลทางหิน คลุกกวางขางละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๑(๑),ทถ-๒๒๐๒ รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องคการบริหารสวนตําบลหิน
แกวกําหนด พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน ๑ ปาย งบประมาณ
๓๙๒,๐๐๐ บาท
-ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จํานวน ๑๑ เสียง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว งดออกเสียง
๒.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายนาไผ-น้ําเพชร หมูที่๑ ตําบล
หินแกว อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร ขนาดกวาง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐
เมตร รื้อคันทางเดิมลึก 0.05 เมตร ลงหินคลุกกลบหลุมบอแลวบดทับ
พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ รายละเอียดตามแบบและประมาณการที่
องคการบริหารสวนตําบลหินแกวกําหนด งบประมาณ ๑๐๖,๐๐๐ บาท
-ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จํานวน ๑๑ เสียง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว งดออกเสียง
๓.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชองโพธิ์สาง หมูที่ ๒
ตําบลหินแกว ขนาดกวาง ๕ เมตร ยาว ๑๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ไหลทางหิน คลุกกวางขางละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๑(๑),ทถ-๒๒๐๒ รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องคการบริหารสวนตําบลหิน
แกวกําหนด พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน ๑ ปาย งบประมาณ
๔๙๘,๗๐๐ บาท
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นางปยวรรณ ศรีสุวรรณ

-ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จํานวน ๑๑ เสียง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว งดออกเสียง
๔.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังพุง-บางแกลบ หมูที่
๓ ตําบลหินแกว ขนาดกวาง ๕ เมตร ยาว ๑๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร ไหลทางหินคลุกกวางขางละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๑(๑),ทถ-๒๒๐๒ รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องคการบริหารสวนตําบลหิน
แกวกําหนด พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน ๑ ปาย งบประมาณ
๔๙๘,๗๐๐ บาท
-ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จํานวน ๑๑ เสียง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว งดออกเสียง
๕. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎรไมตรี หมูที่ ๔
ตําบลหินแกว ขนาดกวาง ๕ เมตร ยาว ๑๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ไหลทางหิน คลุกกวางขางละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๑(๑),ทถ-๒๒๐๒ รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องคการบริหารสวนตําบลหินแกว
กํ า หนด พร อ มติ ด ตั้ ง ป า ยโครงการ จํ า นวน ๑ ป า ย งบประมาณ
๔๙๘,๗๐๐ บาท
-ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จํานวน ๑๑ เสียง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว งดออกเสียง
๒.พิจารณาอนุมัติจายเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน ๕ โครงการ
-นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว
ขอเชิญนางปยวรรณ ศรีสุวรรณ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหินแกว
ชี้แจงระเบีย บที่เกี่ย วของกับการอนุมัติจายเงินทุนสํารองเงินสะสมตอที่
ประชุม
-นางปย วรรณ ศรีสุว รรณ รองปลัดองคการบริหารสว นตําบลหินแก ว
ชี้แจงตอที่ประชุมวา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
ขอ ๘๗ ทุกวันสิ้นปงบประมาณ เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
ปดบัญชีรายรับ รายจายแลว ใหกันยอดเงินสะสมประจําปไวรอยละยี่สิบ
หาของทุกป เพื่อเปนทุนสํารองเงินสะสมโดยที่ทุนสํารองเงินสะสมนี้ให
เพิ่มขึ้นรอยละยี่สิบหาของทุกป
การจายเงินทุนสํารองสํารองเงินสะสมจะกระทําไดตอเมื่อยอดเงิน
สะสมในสวนที่เหลือในสวนที่เหลือมีไมเพียงพอตอการบริหาร ใหขอความ
เห็นชอบจากสภาทองถิ่น และขออนุมัติผูวาราชการจังหวัด
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ในกรณีที่ปใดองคกรปกครองสว นทองถิ่น มีย อดเงิน ทุน สํารองเงิน
สะสมเกิน รอยละยี่สิบ หาของงบประมาณรายจายประจําปนั้น หากมี
ความจําเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจนํายอดเงินสวนที่เกินไปใช
จายไดโดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไขขอ ๘๙(๑) คือให
กระทําไดเฉพาะกิจ การซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสว น
ทองถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปนการ
เพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพื่อ
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด
ปจจุบันมียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมทั้งสิ้น๑๐,๔๓๘,๘๒๖.๘๒ บาท
ประกอบดวย
-เงินทุนสํารองเงินสะสมที่อยูในอํานาจอนุมัติของผูวาราชการจังหวัด
ชุมพร เทากับ รอยละยี่สิบหาของงบประมาณรายจายประจําป คิดไดดังนี้
๒๗,๐๔๓,๒๗๐ X ๒๕ . = 6,760,817.50 บาท
๑๐๐
-เงินทุนสํารองเงินสะสมที่อยูในอํานาจอนุมัติของสภา คือ ยอดเงินทุน
สํารองเงินสะสมทั้งหมดหักออกดวยเงินทุนสํารองเงินสะสมที่อยูในอํานาจ
อนุมัติของผูวา คิดไดดังนี้
๑๐,๔๓๘,๘๒๖.๘๒ - 6,760,817.50 = 3,678,009.32 บาท
-นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว
จากการที่ คุณปยวรรณ ศรีสุวรรณ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
หินแกว ไดชี้แจงระเบียบไปแลว ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล
หินแกว จะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม ซึ่งในวันนี้ ผูบริหารขออนุมัติจาย
เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน ๕ โครงการ ไดแก
๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหินดาด-ในพุก หมู
ที่ ๕ ตําบลหินแกว ขนาดกวาง ๕ เมตร ยาว ๑๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร ไหลทางหินคลุกกวางขางละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๑(๑),ทถ-๒๒๐๒
รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องคการบริหารสวนตําบล
หินแกวกําหนด พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน ๑ ปาย งบประมาณ
๔๙๘,๗๐๐ บาท
๒.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายอํานาจ-โฉมฉาย หมูที่ ๖
ตําบลหินแกว อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร ขนาดกวาง ๔ เมตร ยาว
๔,๐๐๐ เมตร ลงหินคลุกปดทับหนา SAT๐.๐๐๐-๑.๗๐๐ ปดทับหนา
SAT๑.๗๐๐-๒.๘๐๐ ลงหินคลุกปดทับหนาหนา 0.05 เมตร SAT๒.๘๐๐๔.๐๐ เกรดบดทั บ เซาะร อ งน้ํ า ตลอดสาย
พร อ มติ ด ตั้ ง ป า ย

๘

ประชาสัมพันธ รายละเอียดตามแบบและประมาณการที่องคการบริหาร
สวนตําบลหินแกวกําหนด งบประมาณ ๓๕๘,๐๐๐ บาท

๓.โครงการปรั บปรุง ซ อมแซมถนนลูกรั งสายโป งเส็ง หมู ที่ ๖ ตํา บล
หิน แก ว อํ าเภอทา แซะ จั งหวัด ชุม พร ขนาดกว าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๕๐
เมตร ลงหินคลุกปดทับหนา SAT๐.๐๐๐-๑.๔๕๐ ปดทับหนา เกรดบดทั บ
เซาะรองน้ําตลอดสาย พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ รายละเอียดตาม
แบบและประมาณการที่องคการบริหารสวนตําบลหินแกวกําหนด งบประมาณ
๑๔๒,๐๐๐ บาท

๔. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจันทึง-น้ําเย็น หมู
ที่ ๕ ตําบลหินแกว ขนาดกวาง ๖ เมตร ยาว ๕๑๕.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร ไหลทางหินคลุกกวางขางละ ๑.๐๐ เมตร (ระยะที่ ๑ ยาว
๑๐ เมตร , ระยะที่ ๒ ยาว ๒๘๕ เมตร ,ระยะที่ ๓ ยาว ๒๒๐ เมตร)
ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่
ทถ-๒-๒๐๑(๑),ทถ-๒-๒๐๒ รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องคการ
บริหารสวนตําบลหินแกวกําหนด พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน ๑
ปาย งบประมาณ ๑,๙๙๒,๐๐๐ บาท
๕. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังพุง-บางแกลบ
(จุดเริ่มตนทางเขาบางแกลบ) หมูที่ ๕ ตําบลหิน แกว ขนาดกวาง ๕
เมตร ยาว ๑๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางหินคลุกกวางขางละ
๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสํ าหรับ องค กรปกครองสว น
ทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๑(๑),ทถ-๒-๒๐๒ รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการที่อ งคการบริห ารสว นตําบลหิน แกว กํา หนด พรอ มติดตั้งปา ย
โครงการ จํานวน ๑ ปาย งบประมาณ ๔๙๘,๗๐๐ บาท
พรอมกับถามที่ประชุมวา มีทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม
ถาไมมีก็จะขอความมติเลย เนื่องจากทานนายกองคการบริหารสวนตําบล
หินแกว ไดชี้แจงไปหมดแลว ปรากฏวาไมมี จึงขอมติที่ประชุม เปนราย
โครงการดังนี้
๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหินดาด-ในพุก หมู
ที่ ๕ ตําบลหินแกว ขนาดกวาง ๕ เมตร ยาว ๑๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร ไหลทางหินคลุกกวางขางละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๑(๑),ทถ-๒๒๐๒
รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องคการบริหารสวนตําบล
หินแกวกําหนด พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน ๑ ปาย งบประมาณ
๔๙๘,๗๐๐ บาท
มติที่ประชุม

-ที่ประชุม มีมติเห็นชอบจํานวน ๑๑ เสียง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว งดออกเสียง

๙

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

๒.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายอํานาจ-โฉมฉาย หมูที่ ๖
ตําบลหินแกว อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร ขนาดกวาง ๔ เมตร ยาว
๔,๐๐๐ เมตร ลงหินคลุกปดทับหนา SAT๐.๐๐๐-๑.๗๐๐ ปดทับหนา
SAT๑.๗๐๐-๒.๘๐๐ ลงหินคลุกปดทับหนาหนา 0.05 เมตร SAT๒.๘๐๐๔.๐๐ เกรดบดทั บ เซาะร อ งน้ํ า ตลอดสาย
พร อ มติ ด ตั้ ง ป า ย
ประชาสัมพันธ รายละเอียดตามแบบและประมาณการที่องคการบริหาร
สวนตําบลหินแกวกําหนด งบประมาณ ๓๕๘,๐๐๐ บาท
-ที่ประชุม มีมติเห็นชอบจํานวน ๑๑ เสียง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว งดออกเสียง
๓.โครงการปรั บปรุง ซ อมแซมถนนลูกรั งสายโป งเส็ง หมู ที่ ๖ ตํา บล
หิน แก ว อํ าเภอทา แซะ จั งหวัด ชุม พร ขนาดกว าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๕๐
เมตร ลงหินคลุกปดทับหนา SAT๐.๐๐๐-๑.๔๕๐ ปดทับหนา เกรดบดทั บ
เซาะรองน้ําตลอดสาย พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ รายละเอียดตาม
แบบและประมาณการที่องคการบริหารสวนตําบลหินแกวกําหนด งบประมาณ
๑๔๒,๐๐๐ บาท

-ที่ประชุม มีมติเห็นชอบจํานวน ๑๑ เสียง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว งดออกเสียง
๔. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจันทึง-น้ําเย็น หมู
ที่ ๕ ตําบลหินแกว ขนาดกวาง ๖ เมตร ยาว ๕๑๕.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร ไหลทางหินคลุกกวางขางละ ๑.๐๐ เมตร (ระยะที่ ๑ ยาว
๑๐ เมตร , ระยะที่ ๒ ยาว ๒๘๕ เมตร ,ระยะที่ ๓ ยาว ๒๒๐ เมตร)
ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่
ทถ-๒-๒๐๑(๑),ทถ-๒-๒๐๒ รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องคการ
บริหารสวนตําบลหินแกวกําหนด พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน ๑
ปาย งบประมาณ ๑,๙๙๒,๐๐๐ บาท
-ที่ประชุม มีมติเห็นชอบจํานวน ๑๑ เสียง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว งดออกเสียง
๕. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังพุง-บางแกลบ
(จุดเริ่มตนทางเขาบางแกลบ) หมูที่ ๕ ตําบลหิน แกว ขนาดกวาง ๕
เมตร ยาว ๑๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางหินคลุกกวางขางละ
๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสํ าหรับ องค กรปกครองสว น
ทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๑(๑),ทถ-๒-๒๐๒ รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการที่อ งคการบริห ารสว นตําบลหิน แกว กํา หนด พรอ มติดตั้งปา ย
โครงการ จํานวน ๑ ปาย งบประมาณ ๔๙๘,๗๐๐ บาท
-ที่ประชุม มีมติเห็นชอบจํานวน ๑๑ เสียง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว งดออกเสียง

๑๐

ระเบียบวาระที่ ๔
นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์
นายสมชาย แยมรส

นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์

นางปยวรรณ ศรีสุวรรณ

นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์

นายสมชาย แยมรส
นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์

นายมนัส เนตรสถิตย

เรื่องอื่น ๆ
-นายชั ยสิ ทธิ์ ถั่ วสวั สดิ์ ประธานสภาองคก ารบริหารส วนตํ า บลหิ นแก ว
แจงตอที่ประชุมวา ระเบียบวาระนี้เปนเรื่องอื่น ๆ ใครมีเรื่องอื่น ๆ ขอเชิญ
ครับ
-นายสมชาย แยมรส กํานันตําบลหินแกว แจงตอที่ประชุมวาวันนี้ผมมี
เรื่องที่จะสอบถาม และแจงที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว ไดมีการแจง
ผูแทนชุมชนหรือไม อยางไร เนื่องจากวันนี้ก็มากันเพียง ๒ คน
๒. เรื่องการทําประชาคมในเรื่องสําคัญๆ ใหดําเนินการทําใหรัดกุมมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อปองกั นไมใหถูกฟองรอง เรื่องนี้ขอฝากไปยังผูนําทองที่ ผูนํา
ทองถิ่นดวย
-นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว
เรื่องการแจงผูใหญบาน ผูนําชุมชน เขารวมรับฟงการประชุมสภานั้น มี
การดําเนิน การอยูแลว ขอเชิญ คุณปยวรรณ ศรีสุว รรณ รองปลัด
องคการบริหารสวนตําบลหินแกว ชี้แจงครับ
-นางปย วรรณ ศรีสุว รรณ รองปลัดองคการบริหารสว นตําบลหินแก ว
ชี้แจงตอที่ประชุมวา ในสวนของงานเลขานุการสภาฯ นั้นไดมีการเชิญ
กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน เขารวมรับฟงการประชุมสภาฯ ทุกครั้งที่
มีการประชุม โดยจะทําประกาศ และทําเปนหนังสือเชิญ โดยหนังสือ
จะเรียน กํานัน ผูใหญบาน ทุกหมูบาน ซึ่งเนื้อหาในหนังสือจะขมวด
เชิญผูนําชุมชนไวดวย
-นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว
ครับตามที่คุณปยวรรณ ศรีสุวรรณ สุวรรณ รองปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลหินแกว ในการแจงเชิญเขารวมรับฟงการประชุม ไดแจงเชิญ
ทุกหมู ซึ่งในความเปนจริงแลว ก็อยากใหมีผูเขารว มรับฟงการประชุม
เยอะ ๆ ก็ขอขอบคุณกํานันตําบลหินแกวที่ใหคําแนะนํา
-นายสมชาย แยมรส กํานันตําบลหินแกว เสนอแนะตอที่ประชุมวา การ
ทําประชาคมนั้น ประชาชนเปนผูที่ไดรับผลประโยชน ทําอยางไรก็ได
อยาใหไปริดรอนสิทธิของประชาชน
-นายชั ยสิ ทธิ์ ถั่ วสวั สดิ์ ประธานสภาองคก ารบริหารส วนตํ า บลหิ นแก ว
ถามตอที่ประชุมวาใครมีเรื่องอื่นใดอีกหรือไม
-นายมนัส เนตรสถิตย นายกองคการบริหารสวนตําบลหิน แกว แสดง
ความคิดเห็นตอที่ประชุมวา ขอขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหินแกว ที่แยงในสวนที่ไมเขาใจ ซึ่งรองปลัดก็ไดชี้แจงไปแลว การ
ทํา การอัน ใด ไมวาจะเปน เรื่องการจายขาดเงิน สะสม จริง ๆแลว ผม
สามารถจะหยิบยกเอามาเองได แตก็ไดมอบหมายใหสมาชิกสภาองคการ
บริ ห ารส ว นตํ า บลหิ น แก ว เป น ผู เ สนอโครงการเพื่ อ แก ไ ขป ญ หาความ
เดือดรอนในหมูบานของตนเอง อยากใหประชาชนไดเห็นความสําคัญกับ
สมาชิกที่เขาเลือกมา อยากใหทานไดดูรายละเอียดทุกดานวาสามารถ

๑๑

นายสมชาย แยมรส

นายมนัส เนตรสถิตย
นายสมชาย แยมรส

นายสุรพงศ ผลพานิช

นายพรพิพัฒน สอนสุภา

แกไขปญหาความเดือดรอนไดหรือไม ทั้งนี้โครงการที่เสนอมาก็ไดมีการ
ปรึกษามาแลวหลาย ๆ ดาน อีกทั้งสถานการณทางการเงินที่เหลือตองมี
การสํารองไวเ พื่อสาธารณภั ย บ าง เนื่ องจากสภาวะแวดลอมของโลก
เปลี่ยนไป เราตองเตรียมความพรอม ในสวนของปญหาตามที่ทานกํานัน
ไดแนะนําในเรื่องของการประชาคม ในสวนขององคการบริหารสวนตําบล
หินแกวทําโครงการถามีผลกระทบตองคุยกับผูนํากอน แตโดยเฉพาะหมูที่
๕ ซึ่งมีการดําเนินการทําประชาคมเรียบรอย และระยะเวลาที่ดําเนินการ
ผา นมาก็ป ระมาณเกือบ ๒ ป แลว กอนเกิดเหตุที่จ ะรองเรีย น ผมก็ไม
ทราบวาไดเคยเขาประชุมบางหรือไม ไมไดรับฟงปญหาความตองการใน
แต พื้น ที่ ฝากถึงผูนําทองที่ ผูนําทองถิ่น อยาบิดเบือนขอมูล ขาวสาร
ทั้งนี้ก็รูอยูวาอํานาจหนาที่ตรงนั้นเปนของใคร คนรองเรียนเพื่อสวนตัว
หรือสวนรวม
-นายสมชาย แยมรส กํานันตําบลหินแกว แสดงความคิดเห็นตอที่ประชุม
วา ตองอธิบายใหที่ประชุมเขาใจรวมกัน การดําเนินการที่ผานมานั้นผิด
ขั้นตอน เอกสารหลักฐานยังไมครบ การขอใชพื้นที่ตรงนั้นเปนพื้นที่วาง
เปลา ปาตรงนั้นเปนอํานาจของปาไม สปก.จะรับพื้นที่ตรงนั้นไดก็ตอเมื่อ
ป า ไม ม อบให ซึ่ ง พื้ น ที่ ต รงนั้ น ป า ไม ยัง ไม มี ก ารสง มอบให ส ปก. ขอให
รอบคอบและรัดกุมมากกวานี้
-นายมนัส เนตรสถิตย นายกองคการบริหารสวนตําบลหินแกว ใหถาย
เอกสารระวางที่ดินสปก.แปลงที่กําลังดําเนินการขอใชพื้นที่ใหสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลหินแกวทุกทาน เพื่อไปประชาสัมพันธดวย
-นายสมชาย แยมรส กํานันตําบลหินแกว ในฐานะกํานันตองบอกวาให
หยุดดําเนินการกอน ถายังเดินหนาหนาตอก็ตองรับผิดชอบเอาเอง ถา
ทุกอยางยังไมชัด
-นายสุรพงศ ผลพานิช สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว
หมูที่ ๕ ผมคิดวา การกอสรางอาคารที่จัดเก็บเวทีมวยจะไปไดดี แตก็มี
ปญหา ทั้ง ๆที่โครงการดังกลาวมาจากความตองการของประชาชน ฝาก
กํานันตําบลหินแกวชวยผลักดันโครงการนี้ดวย อีกเรื่องก็คือสภาพของหมู
ที่ ๕ ยังลําบากมากโดยเฉพาะในเรื่องของถนนหนทาง ตองขอขอบคุณ
เพื่อนสมาชิกที่ยกมือใหการสนับสนุนโครงการ
-นายพรพิพัฒน สอนสุภา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว
หมูที่ ๖ กลาววากระผมเองในฐานะที่ทํางานของสภาองคกรชุมชน และ
ไดลงพื้นที่จัดทําผังตําบล โดยขอมูลที่ทราบจากระวางของ สปก. คือที่ตรง
นั้นเปนที่สาธารณะชุมชน อยูในเขตปฏิรูป ที่ดิน แตทั้งนี้ ทั้งนั้นก็ตอง
ศึกษาขอกฎหมายของปาไมควบคูไปดวย
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