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-ส ำเนำ- 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 

วันจันทร์ที่  28  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕9  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 

 
ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง ลายเซ็น หมายเหตุ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

10 
11 

นำยศักดำ 
นำยชัยรัตน ์
นำยสมบรูณ ์
นำงวรรณเ์พ็ญ 
นำยนรินทร ์
นำยอนุวัตร 
นำงปัญญำ 
นำงบุญนภำ 
นำยสังเวียน 
นำยจรสั 
นำยวิศิษฐ ์

ล ำทะแย 
สีนำก 
ค ำเพ็ง 
มำกมูล 
ทนยิ้ม 
สีนำก 
ทวีกำญจน์ 
ต้วมส ี
ชัยรูป 
ค ำวิเศษ 
สังข์สุวรรณ 

ประธำนสภำ อบต. 
รองประธำนสมำชิกสภำ  อบต. 
สมำชิกสภำ  อบต. 
สมำชิกสภำ  อบต. 
สมำชิกสภำ  อบต. 
สมำชิกสภำ  อบต. 
สมำชิกสภำ  อบต. 
สมำชิกสภำ  อบต. 
สมำชิกสภำ  อบต. 
สมำชิกสภำ  อบต. 
เลขำนุกำรสภำ อบต. 

ศักดำ 
ชัยรัตน ์
สมบูรณ ์
วรรณเ์พ็ญ 
นรินทร ์
อนุวัตร 
ปัญญำ 
บุญนภำ 
สังเวียน 
จรัส 
วิศิษฐ ์

ล ำทะแย 
สีนำก 
ค ำเพ็ง 
มำกมูล 
ทนยิ้ม 
สีนำก 
ทวีกำญจน์ 
ต้วมส ี
ชัยรูป 
ค ำวิเศษ 
สังข์สุวรรณ 

 
 
 
 
 
 
 

 

       
 ผู้เข้าร่วมประชมุ     

๑ 
๒ 
3 
4 

นำยถนอง 
นำยสมศักดิ ์
นำยบุญนำค 
นำยสุชิน 

แสงศิลำ 
ทนยิ้ม 
จิตต์ปลื้ม 
พ่วงสม 

นำยก  อบต. 
รองนำยก  อบต. 
รองนำยก  อบต. 
เลขำนุกำรนำยก  อบต. 

ถนอง 
สมศักดิ ์
บุญนำค 
สุชิน 

แสงศิลำ 
ทนยิ้ม 
จิตต์ปลื้ม 
พ่วงสม 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง ลายเซ็น 
 ผู้เข้าร่วมประชมุ    

๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

นำยอุทัยวุฒ ิ
นำงชัชชญำ 
นำงอำทิตยำ 
นำงสำวดุษฎ ี
นำงบงัเอิญ 
นำงดำรุวรรณ 
นำงนัฐวรรณ ์
นำงสำวชมภ ู
นำงสำวชลลดำ 
นำยนุกูล 
นำยนิพนธ ์
นำงสำวณัชพร 
นำงสำวเนตรชนก 
นำยเทวฤทธ์ิ 
นำงสำวขวัญเรือน 
นำงชุติกำญจน ์
นำงสำวเตือนใจ 
นำงสำวเขมัษกรณ ์
นำงสำวเกสริน 
นำงสำววิจิตรำ 
นำยเกียรติศักดิ ์
นำงสำวมณฑำทิพย ์
นำยกิตต ิ
นำยสมพงษ ์
นำงสำวชัชสุดำ 
นำงสำวสุกัญญำ 
นำงสำวปิยวรรณ 

กลิ่นกรุ่น 
อำจแสน 
คชกฤษ 
ปรีชำกร 
ค ำมูล 
จันทร์สุข 
พันธุ์บ้ำนแหลม 
คะชะมำ 
พ่วงสม 
อยู่ฉิม 
สีนำก 
ล้ ำเลิศ 
น้อยนัก 
ค ำเพ็ง 
บุญอยู ่
ค ำเพ็ง 
พันธ์นุ้ย 
แสงศิลำ 
ปัญญำ 
มะพุก 
กำระเกต ุ
สีแดง 
พูลสวัสดิ ์
จันทรรัตนะ 
สว่ำงอำรมณ ์
กล่ ำทอง 
รอดอยู ่

ผอ.กองช่ำง 
ผอ.กองคลัง 
หัวหน้ำส ำนักปลัด 
ผอ.กองสวัสดิกำรสังคม 
นักทรัพยำกรบุคคล 
เจ้ำพนักงำนพัสด ุ
นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได ้
นักวิชำกำรเงินและบญัชี 
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
พนักงำนขับรถยนต ์
ผช.ช่ำงไฟฟ้ำ 
ผช.จนท.บริหำรงำนท่ัวไป 
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล 
คนงำนท่ัวไป 
ครูผูดู้แลเด็ก 
ครูผูดู้แลเด็ก 
ปฏิบัติหน้ำท่ีครูผูดู้แลเด็ก 
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ประชำสมัพันธ์ 
ผู้ช่วยเจ้ำที่กำรเงินและบญัชี 
ผู้ช่วยเจ้ำที่ธุรกำร 
จ้ำงเหมำรำยเดือน ปฏิบัติหน้ำที่ พนักงำนขับรถยนต ์

จ้ำงเหมำรำยเดือน ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ดูแลเด็กเล็ก 

จ้ำงเหมำรำยเดือน ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ 

จ้ำงเหมำรำยเดือน ปฏิบัติหน้ำที่ ขับรถกระเช้ำเอนกประสงค์ 

นักวิชำกำร TCNAP (สสส.) 
นักสื่อสำร (สสส.) 
ผู้ประสำนงำน (สสส.) 

อุทัยวุฒ ิ
ชัชชญำ 
อำทิตยำ 
ดุษฎ ี
บังเอิญ 
ดำรุวรรณ 
นัฐวรรณ ์
ชมภู 
ชลลดำ 
นุกูล 
นิพนธ ์
ณัชพร 
เนตรชนก 
เทวฤทธ์ิ 
ขวัญเรือน 
ชุติกำญจน ์
เตือนใจ 
เขมัษกรณ ์
เกสริน 
วิจิตรำ 
เกียรติศักดิ ์
มณฑำทิพย ์
กิตต ิ
สมพงษ์ 
ชัชสุดำ 
สุกัญญำ 
ปิยวรรณ 

กลิ่นกรุ่น 
อำจแสน 
คชกฤษ 
ปรีชำกร 
ค ำมูล 
จันทร์สุข 
พันธุ์บ้ำนแหลม 
คะชะมำ 
พ่วงสม 
อยู่ฉิม 
สีนำก 
ล้ ำเลิศ 
น้อยนัก 
ค ำเพ็ง 
บุญอยู ่
ค ำเพ็ง 
พันธุ์นุ้ย 
แสงศิลำ 
ปัญญำ 
มะพุก 
กำระเกต ุ
สีแดง 
พูลสวัสดิ ์
จันทรรัตนะ 
สว่ำงอำรมณ ์
กล่ ำทอง 
รอดอยู ่
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-ส าเนา- 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 1/2559 

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕9  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 

-------------------------------------------------- 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
เมื่อทีป่ระชุมพร้อมแล้ว  ประธำนสภำ อบต. ได้กล่ำวเปิดประชุมตำมวำระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธำนสภำ อบต. - ขอขอบคุณ สมำชิกสภำ อบต. ทุกท่ำน ที่ เข้ำร่วมมือในกำรจัดงำน
ประเพณีลอยกระทง ต ำบลบ้ำนในดง ประจ ำปี พ.ศ. 2559 วันจันทร์ที่ 
14 พฤศจิกำยน 2559 

มติที่ประชุม - รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

ประธำนสภำ อบต. - ขอเชิญเลขำนุกำรสภำ อบต. ชี้แจ้ง 

เลขำนุกำรสภำ อบต. - ขอให้สมำชิกสภำ อบต. ทุกท่ำน ได้ตรวจสอบส ำเนำรำยงำนกำรประชุม
ครั้งที่แล้ว ซึ่งเป็นกำรประชุมสภำ อบต. สมัยวิสำมัญ สมัยที่  1 ครั้งที่ 
1/2559 เมื่อวันอังคำรที่ 22 เดือนมีนำคม พ.ศ. 2559 ที่แจกให้ไปแล้ว
นั้น ให้พิจำรณำว่ำถูกต้องและจะมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 

มติที่ประชุม - ไม่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

 3.1 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 

ประธำนสภำ อบต. - ขอเชิญนำยก อบต.ชี้แจงรำยละเอียด 

นำยก อบต. - ขณะนี้ถึงเวลำเสนอร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัด
จำกประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เป็นต้นไป โดยได้ลงประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำ แล้ว เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2559  

  ทั้งนี้ อบต.บ้ำนในดง ได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงและขั้นตอนกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้ 
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1. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น จัดประชุมประชำคมท้องถิ่ น ส่วน
รำชกำรและรัฐวิสำหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทำงกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น รับทรำบปัญหำ ควำมต้องกำร ประเด็นกำรพัฒนำ และ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนกำรช่วยเหลือทำงวิชำกำรและแนวทำง
ปฏิบัติที่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ เพ่ือน ำมำก ำหนดแนวทำงกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี โดยน ำข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำจำก
หน่วยงำนต่ำงๆ และข้อมูลในแผนพัฒนำหมู่บ้ำน หรือแผนชุมชนมำ
พิจำรณำ ประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำสี่ปี 

2. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวม
แนวทำงและข้อมูลน ำมำวิเครำะห์ เพ่ือจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น
สี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

3. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
เพ่ือเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น 

4. ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี และ
ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 

เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลส ำหรับองค์กำรบริหำร่วนต ำบลให้ผู้บริหำรท้องถิ่น เสนอร่ำง
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพ่ือให้ควำม
เห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหำรท้องถิ่นจึงพิจำรณำอนุมัติและประกำศใช้
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 

โดยร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง ที่แจกให้ไปแล้วนั้น ได้จัดท ำตำมแนวทำงและ
ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนอย่ำงถูกต้อง ตั้งแต่กำรจัดประชุมประชำคมท้องถิ่น 
โดยด ำเนินกำรภำยใต้หลักประชำรัฐ กระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
ในพ้ืนที่ในกำรร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหำ ปรึกษำหำรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคณะกรรมกำรสนับสนุน
กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ได้รวบรวมแนวทำงและข้อมูลน ำมำวิเครำะห่
ร่วมถึงกำรใช้ข้อมูลจำกแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนพัฒนำสำมปี
ฉบับปัจจุบัน มำทบทวนและปรับใช้ในกำรจัดท ำด้วย 

ส ำหรับเค้ำโครงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง ประกอบด้วย 5 ส่วน 

 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้ำนกำยภำพ 

2. ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง 
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3. ประชำกร 

4. สภำพทำงสังคม 

5. ระบบบริกำรพ้ืนฐำน 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) 

8. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 

9. ทรัพยำกรธรรมชำติ 

10. อ่ืนๆ (ถ้ำมีระบุด้วย) 

 ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560) 

1. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับ และกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 

2. ผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 

3. สรุปปัญหำอุปสรรคกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนและแนวทำงกำรแก้ไข 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 

 ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหภำค 

2. ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. กำรวิเครำะห์เพ่ือพัฒนำท้องถิ่น 

 ส่วนที ่4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนงำน 

2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

 ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล 

1. กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 

2. กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 

3. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 

4. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 

  ในกำรนี้ คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำทท้องถิ่น
สี่ปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561-2564) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง เป็นไปด้วยควำม
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เรียบร้อยถูกต้องตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ ำด้วยกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2559) จึงขอเสนอร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) 
ต่อสภำ อบต. เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อนผู้บริหำรท้องถิ่น จะ
พิจำรณำอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ต่อไป รำยละเอียด
ปรำกฏตำมส ำเนำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ที่แจกให้ไปแล้วนั้น 

มติที่ประชุม - ได้พิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง ตั้งแต่ส่วนที่ 1 – ส่วนที่ 5 และมีมติเห็นชอบให้
ผู้บริหำรท้องถิ่นได้พิจำรณำอนุมัติ และประกำศใช้ต่อไป 

 

 3.2 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 

ประธำนสภำ อบต.  - ขอเชิญปลัด อบต. ชี้แจงหลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมมำตรกำรสนับสนุนกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน เศรษฐกิจและสังคมภำยในท้องถิ่นตำมมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อ
วันที่ 13 กันยำยน 2559 เพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำจ่ำยขำดเงิน
สะสม ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2560 

ปลัด อบต. - ด้วยอ ำเภอท่ำยำง ได้รับแจ้งจำกจังหวัดเพชรบุรีว่ำ คณะรัฐมนตรีได้มี
มติเมื่อวันที่  13 กันยำยน 2559 เห็นชอบในหลักกำรมำตรกำร
สนับสนุนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เศรษฐกิจและสังคมภำยใน
ท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบำทในกำรน ำเงินสะสม
มำใช้ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน
ตำมที่กระทรวงกำรคลังเสนอ โดยให้กระทรวงมหำดไทยก ำหนด
แ น ว ท ำงป ฏิ บั ติ ใน ก ำ รด ำ เนิ น ก ำร ต ำม ม ำต รก ำร ดั งก ล่ ำ ว 
กระทรวงมหำดไทย จึงอำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรรับเงินกำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำร
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 4 ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  13 กันยำยน 
2559 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทำงปฏิบัติ โดย
ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของทำงรำชกำรและประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับ
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เป็นส ำคัญ โดยถือปฏิบัติตำมประกำศ คสช.104/2557 ลงวันที่ 21 
กรกฎำคม 2557  

 ประกอบกับ หลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตำมมำตรกำรสนับสนุนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เศรษฐกิจ
และสังคมภำยในท้องถิ่น ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 
2559 

1. เจตนำรมณ์ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำร
เบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่
ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินสะสมนั้น เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐำนะกำรเงินกำรคลังที่มั่นคงพร้อมที่จะ
รับมือกับสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนทำงเศรษฐกิจที่ ไม่อำจ
คำดกำรณ์ได้ หรือน ำไปใช้เพ่ือกำรจัดบริกำรทำงสำธำรณะแก่
ประชำชนให้ทั่วถึงและมีคุณภำพ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงควรพิจำรณำใช้จ่ำยเงินสะสมอย่ำงระมัดระวังเพ่ือมิให้
เกิดผลกระทบต่อกำรบริหำรงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะยำว 

2. ในกำรขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่น ำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมที่
ส่งฝำกเงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล (ก.ส.ท.) หรือเงินทุนส่งเสริม
กิจกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) แล้วน ำไปหักรำยกำร
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรหรือยังไม่ได้
เบิกจ่ำย เพ่ือพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สำมำรถ
น ำไปใช้ได้ 

3. เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับ
เงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 89 วรรคท้ำยที่ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ำยค่ำใช้จ่ำยประจ ำ
และกรณีฉุกเฉินที่มีสำธำรณภัยเกิดขึ้น โดยกำรใช้จ่ำยเงินสะสมให้
ค ำนึงถึงฐำนะกำรคลังและเสถียรภำพในระยะยำว ดังนั้น ก่อนจะ
น ำเงินสะสมตำมจ ำนวนในข้อ 2 ไปใช้ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส ำรองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่ำยในกรณีดังต่อไปนี้ 
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3.1 ส ำรองเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลกร โดยค ำนวณจำกฐำน
เงินเดือน ค่ำจ้ำงบุคลกรท้องถิ่น ประมำณสำมเดือน 

3.2 ส ำรองจ่ำยกรณีสำธำรณภัย โดยส ำรองไว้ร้อยละสิบของ
ยอดวงเงินสะสมคงเหลือหลังจำกหักรำยกำรตำมข้อ 2 
และข้อ 3.1 

4. ลักษณะและประเภทโครงกำรที่สำมำถน ำเงินสะสมไปใช้จ่ำย 
4.1 เป็นโครงกำรหรือกิจกำรที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม หรือ
กิจกำรที่เป็นกำรเพ่ิมพูนรำยได้ หรือกิจกำรที่จัดท ำเพ่ือ
บ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน และอยู่ในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำร
ฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 
89 ทั้งนี้  กำรน ำเงินสะสมไปใช้จ่ำยเพ่ือสนับสนุนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เศรษฐกิจ และสังคม ภำยใน
ท้องถิ่น ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  13 กันยำยน 
2559 ให้ถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

4.1.1 โครงกำรลงทุนด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน (ผนวก 1) ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุน
กำรสร้ำงรำยได้ของประชำชนและกำร
กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น ให้ด ำเนินกำร 
ดังนี้ 

4.1.1.1 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ใดมีเงินสะสมเหลืออยู่เพียงพอที่จะน ำไป
จัดท ำโครงกำรด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน ก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิ จ ำ ร ณ ำ น ำ เงิ น ส ะ ส ม ที่ มี อ ยู่ ไ ป
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน
ให้ แ ก่ ป ร ะ ช ำช น ใน ด้ ำ น ดั ง ก ล่ ำ ว 
โดยเฉพำะปัญหำที่เรื้อรังมำเป็นเวลำนำน 
เช่น สิ่งสำธำรณะประโยชน์ขำดแคลน 
ช ำรุด เสียหำย เป็นต้น 

4.1.1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเงิน
สะสมไม่เพียงพอที่จะด ำเนินกำรแต่มี
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ควำมจ ำเป็นต้องจัดท ำโครงกำรด้ำน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนของประชำชนเป็นกำรเร่งด่วน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็อำจจัดท ำ
โค ร งก ำร เพ่ื อ ขอ รั บ ก ำรส นั บ ส นุ น
งบประมำณจำกรัฐบำลตำมมำตรกำร
ลงทุนร่วมระหว่ำงรัฐบำลและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Matching Fund)  
ภำยใต้กรอบวงเงินตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2559 (ผนวก 
2) โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 
1. โครงกำรต้องไม่ซ้ ำซ้อนกับโครงกำร

ใน ข้ อ บั ญ ญั ติ ห รื อ เท ศ บั ญ ญั ติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.
25 60  ห รือ โครงกำรที่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรเงิน
อุ ด ห นุ น เฉ พ ำ ะ กิ จ ป ร ะ จ ำ ปี
งบ ป ระมำณ  พ .ศ .2 5 6 0  โด ย
คั ด เลื อ ก โค ร งก ำ ร พั ฒ น ำด้ ำ น
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนในลักษณะงบ
ลงทุนที่ได้จัดล ำดับควำมส ำคัญไว้
แล้วจำกแผนพัฒนำท้องถิ่น 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
จ่ำยเงินสะสมในจ ำนวนที่ไม่น้อยกว่ำ
งบประมำณที่รัฐบำลจัดสรรสมทบ
ให้ 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถ
เสนอโครงกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนที่ จะขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณได้มำกกว่ำ 1  โครงกำร 
แต่จะได้ รับกำรสนับสนุนไม่ เกิน
วงเงินสูงสุดที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทได้รับ ทั้ งนี้ 
โครงกำรที่ จั ดท ำจะต้องมีควำม
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พร้อมที่จะด ำเนินกำรได้ทันทีเมื่อ
ได้รับอนุมัติงบประมำณ 

4. องค์ ก รป ก ครอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น ที่
ประสงค์จะขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณ ต้องจัดท ำโครงกำรขอ
อนุมัติต่อสภำท้องถิ่นตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับ
เงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน 
กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 
8 9  แล้ วจั ด ส่ ง โค รงก ำรพ ร้ อม
เอกสำรที่ เกี่ยวข้อง เช่น หนั งสือ
รับรองข้อมูลจ ำนวนเงินสะสมที่
เหลืออยู่ แบบรูปรำยกำร ประมำณ
รำคำค่ำก่อสร้ำง ผังบริเวณสถำนที่
ด ำ เนิ นกำร ส ำ เน ำรำยงำนกำร
ประชุมสภำท้องถิ่น เป็นต้น ส่งให้
จังหวัดภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 
2 5 5 9  เพ่ื อ ให้ คณ ะกรรมกำร
พิจำรณำกลั่นกรองโครงกำรระดับ
จังหวัด ตรวจสอบและพิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบ หำกส่งเกินระยะเวลำ
ที่ก ำหนด จะถือว่ำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่ประสงค์ที่จะขอรับ
กำรสนั บสนุ น งบประมำณ ตำม
มำตรกำรนี้ 

5. ให้จั งหวัดแต่ งตั้ งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและกลั่นกรองโครงกำร
ขึ้นมำคณะหนึ่ง โดยแต่งตั้งจำกผู้ที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิศวกรรม 
(ผู้มีใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรม) จำกส่วนรำชกำรหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
ตำมจ ำนวนที่เห็นสมควร โดยให้ผู้ว่ำ
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รำชกำรหรือรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมอบหมำยเป็น
ป ร ะ ธ ำน  ท้ อ งถิ่ น จั งห วั ด เป็ น
เลขำนุกำร เพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบ
และพิจำรณ ำให้ ควำม เห็ นชอบ
โครงกำรที่ ขอรับกำรสนั บสนุ น
งบประมำณตำมมำตรกำรลงทุนร่วม
ระหว่ำงรัฐบำลและองค์กรปกครอง
ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  (Matching Fund) 
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนด
ตำมหนั งสื อฉบั บนี้  โดย ในกำร
พิจำรณำของคณะกรรมกำรฯ ให้
ค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำควำมเป็นธรรม 
ควำมมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล
รวมทั้งประโยชน์ ที่ประชำชนจะ
ได้รับเป็นส ำคัญ  

6. เมื่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
กลั่นกรองโครงกำรให้ควำมเห็นชอบ
โครงกำรตำม (5) แล้ว ให้จังหวัด
รวบรวมโครงกำรและเอกสำรที่
เกี่ยวข้องส่งกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นภำยในวันที่  15 ธันวำคม 
2559 และเพ่ือควำมรวดเร็วในกำร
จัดส่งข้อมูล ขอให้ส่งข้อมูลทำง e-
mail : SPS-dla@hotmail.com 
อีกทำงหนึ่งประกอบด้วย  
1) สรุปงบหน้ำภำพรวมขององค์กร

ป กครอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น  แ ล ะ
โครงกำรที่จะได้รับควำมเห็น
ชอบจ ำนวน 1 ชุด 

2) รำยละเอียดโครงกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้ รับ
ควำมเห็นชอบจ ำนวน 2 ชุด 
โดยเอกสำรโครงกำรแต่ละชุด 
ให้จัดเรียงตำมล ำดับดังนี้ 

mailto:SPS-dla@hotmail.com
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2 .1 ) บั นทึ กกำรตรวจสอบ
รำยละเอียดด้ำนเทคนิค และ
ประมำณกำรรำคำค่ำก่อสร้ำง
ของโครงกำร 
2.2 ) ประมำณ กำรรำคำค่ ำ
ก่อสร้ำงของโครงกำรพร้อม
บัญชีแสดงปริมำณวัสดุ ปริมำณ
แรงงำน และรำคำต่อหน่วย 
ของวัสดุ โดยประมำณรำคำค่ำ
ก่อสร้ำงให้ ใช้รำคำมำตรฐำน
ของทำงรำชกำรและหำกเป็น
รำยกำรที่ไม่มีรำคำมำตรฐำน
ของทำงรำชกำรก ำหนดไว้ให้ใช้
รำคำวัสดุของกระทรวงพำณิชย์
หรือหำกไม่มีรำคำมำตรฐำนของ
ทำงรำชกำรหรือรำคำวัสดุของ
กระทรวงพำณิชย์ก็ให้ใช้รำคำ
ท้องถิ่น 
2.3) แบบแปลนโครงกำร 
2.4) ผังบริเวณสถำนที่ด ำเนิน
โครงกำร 
2.5) รูปถ่ำยสภำพสถำนที่ที่
ด ำเนินโครงกำร  
2.6) ส ำเนำแผนพัฒนำท้องถิ่น
ที่ ระบุ โครงกำรที่ ได้ รับควำม
เห็นชอบ 
2.7) หนังสือรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีมีเงิน
สะสมไม่เพียงพอ  
2.8) เอกสำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ส ำเนำรำยงำนกำรประชุม
สภำท้องถิ่น  หนั งสือที่ แสดง
เอกสำรสิทธิหรือหนังสือที่ได้รับ
อนุมัติหรืออนุญำตให้ใช้ พ้ืนที่
ด ำเนินกำรโครงกำร(ถ้ำมี) 
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7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด ำเนินกำรก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ำยเงินให้
เส ร็ จ สิ้ น ภ ำ ย ใน ไต ร ม ำ ส ที่  2  ข อ ง
ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

4.1.2 โครงกำรด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนโดยมีแนวทำง ดังนี้ 

4.1.2.1 เป็นโครงกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ท้องถิ่นหรือโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ 
ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส เด็กก ำพร้ำ หรือผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง
ในท้องถิ่น 

4 .1 .2 .2  โครงกำรที่ จั ดท ำจะต้ องไม่ มี
ลักษณะเป็นกำรท่องเที่ยว ศึกษำดูงำน หรือกำรแจก
วัสดุสิ่งของ 

4.2 โครงกำรที่ จะน ำเงินสะสมไปใช้จะต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์และตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำง
แท้จริง ทั้งนี้ ขอให้น ำข้อมูลปัญหำ และควำมต้องกำรพ้ืนฐำน
ของประชำชนจำกแผนพัฒนำเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำน
กำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local Sufficency Plan : LSEP) 
มำประกอบกำรพิจำรณำกำรจัดท ำโครงกำรด้วย 

5. กำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินสะสม   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินสะสม ตำมข้อ     4.1.1.2 และ 4.1.2 และ
ให้จังหวัดรวบรวมส่งกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ตำมแบบที่
ก ำหนด 
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ข้อเสนอการจัดงบประมาณสมทบของรัฐบาล (Matching Fund) 

ประเภท/ขนำดของ อปท. จ ำนวน อปท.(แห่ง) งบประมำณสมทบ อปท.
แต่ละประเภทในวงเงิน
ไม่เกิน (ล้ำนบำท) 

รวมงบประมำณท่ีต้อง
สมทบในวงเงินไม่เกิน 
(ล้ำนบำท) 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 76 5 380 

เทศบำลนคร 30 3.50 105 

เทศบำลเมือง 178 3.50 623 

เทศบำลต ำบล 2,233 1.50 3.349.50 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำด
ใหญ่ 

35 1.50 52.50 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำด
กลำง 

177 1.50 265.50 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำด
เล็ก 

5,122 1 5,122 

รวม 7,851  9,897.50 

 
 

ปัจจุบัน อบต.บ้ำนในดง มียอดเงินสะสม 8,005,613.41 บำท โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส ำรองเงินสะสมไว้เพ่ือใช้จ่ำยในกรณีจ ำเป็น 
ดังต่อไปนี้ 
1.ส ำรองงบบุคลำกร (ประมำณ 3 เดือน) เป็นเงิน 1,774,080 บำท 
2.ส ำรองกรณีสำธำรณภัย 10 % เป็นเงิน 483,173.54 บำท 
ดังนั้น อปท.ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่น ำไปใช้ได้ปัจจุบันเป็นเงิน 
4,348,560.07 บำท 
 

มติที่ประชุม   - รับทรำบ 
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ประธำนสภำ อบต. -ขอเชิญ นำยก อบต.เสนอญัตติกำรขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม ต่อสภำ 

อบต.บ้ำนในดง 
นำยก อบต. - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน 

กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
ข้อ 89 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 
0808.2/ว6222 ลงวันที่ 31 ตุลำคม 2559 เรื่อง กำรก ำหนด
หลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2559 ดังนั้น อบต.บ้ำนในดง จึง
ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมต่อสภำ อบต.บ้ำนในดง จ ำนวน 10 
โครงกำร ดังนี้ 

1. โครงกำรก่อสร้ำงเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 1 บ้ำนใน
ดง ( แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2560-2562 หน้ำ 35  ข้อ 2 ) 
งบประมำณ 150,000 บำท 

หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ กองช่ำง 
ด้ำน กำรเศรษฐกิจ 
แผนงำน กำรเกษตร 
งำน งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำ
ไม ้
หมวด ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 
รำยกำร โครงกำรก่ อสร้ ำงเหมื อ ง
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๑ บ้ำนในดง งบประมำณ ๑๕๐,๐๐๐ 
บำท (รำยละเอียดตำมแบบ อบต.ก ำหนด)  
2. โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้ำน

ชำยนำ (แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2560-2562 หน้ำ 37  ข้อ 7 ) 
งบประมำณ 100,000 บำท 

หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ กองช่ำง 
ด้ำน บริกำรชุมชนและสังคม 
แผนงำน เคหะและชุมชน 
งำน บ ำบัดน้ ำเสีย 
หมวด ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
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ประเภท ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค
รำยกำร โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำย
น้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้ำนชำยนำ งบประมำณ ๑๐๐,๐๐๐ 
บำท (รำยละเอียดตำมแบบ อบต.ก ำหนด)  
 

3. โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2, 4, 5 และ หมู่ที่ 6 ต ำบล
บ้ำนในดง (แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2560-2562 หน้ำ 32  ข้อ 
62 ) งบประมำณ 500,000 บำท 
หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ กองช่ำง 
ด้ำน บริกำรชุมชนและสังคม 
แผนงำน เคหะและชุมชน 
งำน ไฟฟ้ำถนน 
หมวด ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท ค่ ำบ ำ รุ ง รั ก ษ ำแ ล ะป รั บ ป รุ งที่ ดิ น แ ล ะ
สิ่งก่อสร้ำง 
รำยกำร โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ ที่  ๒ , ๔ , ๕  และหมู่ ที่  ๖  ต ำบลบ้ ำน ในดง งบประมำณ 
500,000 บำท(รำยละเอียดตำมแบบ อบต.ก ำหนด)  

 

4. โครงกำรก่อสร้ำงเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 3 บ้ำนหัว
เข้ (แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2560-2562  หน้ำ 38  ข้อ 12 ) 
งบประมำณ 150,000 บำท 
หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ กองช่ำง 
ด้ำน กำรเศรษฐกิจ 
แผนงำน กำรเกษตร 
งำน งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำ
ไม ้
หมวด ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 
รำยกำร โครงกำรก่ อสร้ ำงเหมื อ ง
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู  หมู่ที่  ๓  บ้ำนหัวเข งบประมำณ 
150,000 บำท (รำยละเอียดตำมแบบ อบต.ก ำหนด)  
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5. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้ำนใหม่ (แผนพัฒนำท้องถิ่น 
พ.ศ.2560-2562 หน้ำ 26 ข้อ 43 ) งบประมำณ 25,500 
บำท 
หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ กองช่ำง 
ด้ำน บริกำรชุมชนและสังคม 
แผนงำน เคหะและชุมชน 
งำน ไฟฟ้ำถนน 
หมวด ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 
รำยกำร    โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง 
หมู่ที่ ๔ บ้ำนใหม่ งบประมำณ 25,500 บำท (รำยละเอียดตำม
แบบ อบต.ก ำหนด) 

6. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  5 บ้ำนในดง 
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2560 -2562  หน้ำ 29 ข้อ 51 ) 
งบประมำณ 332,000 บำท 
หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ กองช่ำง 
ด้ำน บริกำรชุมชนและสังคม 
แผนงำน เคหะและชุมชน 
งำน ไฟฟ้ำถนน 
หมวด ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 
รำยกำร    โค ร งก ำร ก่ อ ส ร้ ำ งถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้ำนในดง งบประมำณ 332,000 
บำท (รำยละเอียดตำมแบบ อบต.ก ำหนด) 
 

7. โครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุ (แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2560-2562  
หน้ำ 63 ข้อ 28 ) งบประมำณ 300,000 บำท 
 

8. โครงกำรต่อเติมอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.
2560-2562 หน้ำ 56 ข้อ 15 ) งบประมำณ 500,000 บำท 

 
หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ ส่วนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ด้ำน บริกำรชุมชนและสังคม 
แผนงำน กำรศึกษำ 
งำน บ ริ ห ำ ร ทั่ ว ไ ป เกี่ ย ว กั บ
กำรศึกษำ 
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หมวด ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท ค่ ำบ ำ รุ ง รั ก ษ ำแ ล ะป รั บ ป รุ งที่ ดิ น แ ล ะ
สิ่งก่อสร้ำง 
รำยกำร    โครงกำรต่อเติมอำคำรศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก งบประมำณ 500,000 บำท (รำยละเอียดตำม
แบบ อบต.ก ำหนด) 
 

9. โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ ำสำธำรณะ (แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.
2560-2562 หน้ำ 82 ข้อ 8 ) งบประมำณ 200,000 บำท 
 
หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ กองช่ำง 
ด้ำน บริกำรชุมชนและสังคม 
แผนงำน เคหะและชุมชน 
งำน งำนบริหำรทั่ วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 
หมวด ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท อำคำรต่ำงๆ 
รำยกำร    โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ ำ
สำธำรณะ หมู่ที่  ๕ บ้ำนในดง งบประมำณ 200,000 บำท 
(รำยละเอียดตำมแบบ อบต.ก ำหนด) 
 

10. โครงกำรเพ่ือขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกรัฐบำลตำม
มำตรกำรลงทุนร่วมระหว่ำงรัฐบำลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Matching Fund) ภำยใต้กรอบวงเงินตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 13 กันยำยน 2559   
10.1  ชื่อโครงกำร โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอ

นกรีต  คลองชลประทำนสำย 2 หมู่ที่ 5 บ้ำนในดง ต ำบล
บ้ำนในดง อ ำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี (แผนพัฒนำ 3 ปี 
หน้ำ 24 ข้อ 35 ) 

10.2 วงเงินตำมโครงกำร    จ ำนวนเงิน 3,568,000 
บำท 

10.3 เงินสะสมที่มีอยู่  จ ำนวนเงิน 2,068,000 
บำท 

10.4 จ ำนวนเงินที่ ขอรับกำรสนับสนุนงบกลำงจ ำนวนเงิน 
1,500,000 บำท 
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หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ กองช่ำง 
ด้ำน บริกำรชุมชนและสังคม 
แผนงำน เคหะและชุมชน 
งำน ไฟฟ้ำถนน 
หมวด ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 
รำยกำร    โ ค ร ง ก ำ ร ก่ อ ส ร้ ำ ง
ถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคลองชลประทำนสำย ๒ หมู่ที่ ๕ 
บ้ ำนในดง ต ำบลบ้ำนในดง อ ำเภอท่ำยำง จั งหวัด เพชรบุ รี 
งบประมำณ 3,568,000 บำท โดยจ่ำยจำกเงินสะสมที่มีอยู่ 
จ ำนวนเงิน 2,068,000 บำท และขอรับกำรสนับสนุนงบกลำง 
จ ำนวน 1,500,000 บำท (รำยละเอียดตำมแบบ อบต.ก ำหนด) 

 
11. โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ ำสำธำรณะ (แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 
2560 – 2562 หน้ำ 82 ข้อ 8) งบประมำณ 500,000 บำท 
หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ ส่วนสวัสดิกำรสังคม 
ด้ำน บริกำรชุมชนและสังคม 
แผนงำน สังคมสงเครำะห์ 
งำน งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ 
หมวด ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร 
รำยกำร  โครงกำรก่ อสร้ ำงห้ อ งน้ ำ
สำธำรณะ หมู่ที่  ๕ บ้ำนในดง (บริเวณที่ดินของ อบต.บ้ำนในดง) 
งบประมำณ 500,000 บำท โดยใช้งบประมำณ จำก 
1. ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดย

ศูนย์บริกำรคนพิกำรจังหวัดเพชรบุรี เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/
เฉพำะกิจ ค่ำจัดท ำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำร จ ำนวน
เงิน 300,000 บำทจ่ำยขำดเงินสะสมของ อบต. สมทบอีก 
200,000 บำท (รำยละเอียดกำรก่อสร้ำงตำมแบบ อบต.ก ำหนด 

2. จ่ ำยขำด เงิน สะสมของ อบต . สมทบ อีก  2 0 0 ,0 0 0  บ ำท 
(รำยละเอียดกำรก่อสร้ำงตำมแบบ อบต.ก ำหนด) 

มติที่ประชุม - รับทรำบ 

ประธำนสภำ อบต. - ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจำรณำโครงกำรที่ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม 
ตำมท่ีคณะผู้บริหำรเสนอต่อสภำ อบต. จ ำนวน 10 โครงกำร 
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มติที่ประชุม - ได้พิจำรณำโครงกำรที่ขอจ่ำยขำดเงินสะสมและที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
อนุมั ติ ให้ จ่ ำยขำดเงินสะสมครั้ งนี้  จ ำนวน  10  โครงกำร เป็ น เงิน 
4,325,500 บำท โดยคะแนนเสียง 9 เสียง (เป็นเอกฉันท์) 

 3.3 การรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ประธำนสภำ อบต.  - ขอเชิญ นำยก อบต. ชี้แจงรำยละเอียด 

นำยก อบต. - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น มีอ ำนำจหน้ำที่รำยงำนผลและเสนอ
ควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น คณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น และประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชน
ในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันอย่ำงน้อยปีละครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี
และให้ปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน 

  ดังนั้น เพ่ือให้กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ พ.ศ. 2548 จึงขอให้ทุก
ท่ำนพิจำรณำตรวจสอบตำมรำยละเอียดที่แจกให้ไปแล้วนั้น 

มติที่ประชุม - รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 กระทู้ถาม 

 - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติอื่นๆ 

- ไม่มี - 

ประธำนสภำ อบต. - มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอปิดประชุม 

 
 ปิดประชุมเวลำ ๑6.0๐ น. 

 

 (ลงชื่อ)           วิศิษฐ์   สังข์สุวรรณ           ผู้บันทึก 
 (นำยวิศิษฐ์   สังข์สุวรรณ) 
 เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง 
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 (ลงชื่อ) นรินทร์  ทนยิ้ม คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
  (นำยนรินทร์  ทนยิ้ม) 
  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง 
 
  
 (ลงชื่อ) อนุวัตร  สีนำก คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
  (นำยอนุวัตร  สีนำก) 
 สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง 
 
 
 (ลงชื่อ) สมบูรณ์  ค ำเพ็ง คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
  (นำยสมบูรณ์  ค ำเพ็ง) 
  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง 
 
 
(ลงชื่อ)       ศักดำ  ล ำทะแย      ผู้ตรวจ 
 (นำยศักดำ  ล ำทะแย) 

 ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง 


