
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 

สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ประจ ำปี ๒๕๖๒  คร้ังที่ ๒ 
วันพุธที่  ๒๘  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมช้ัน ๓ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 
-------------------------------------- 

ผูม้าประชุม 
 

๑. นายสวา่ง  เทียมทดั   ประธานสภา อบต.ทรงคนอง 
๒. นายไพโรจน์ รุ่งเรืองศรี  รองประธานสภา อบต.ทรงคนอง 
๓. นางสาวสิริมนต ์ มงักรสวสัด์ิ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
๔. นายวชิาญ  ค าชู   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
๕. นายสุรพล  คุมพล   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
๖. นายศกัดา  ศรีพรหมมา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๓ 
๗. นายอ านวย  ปู่ มัน่   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๔ 
๘. นายนที  สุดประเสริฐ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๔ 
๙. นายสมพงษ ์ ปู่ มาก   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๕ 
๑๐. นางสาวสมเจตต ์ อินแขก   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๖ 
๑๑. นางศุภพชิา  เพช็รนิล   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๖ 
๑๒. นายเอกชยั  เอกสมัพนัธท์ิพย ์ เลขานุการสภา อบต.ทรงคนอง 

ผูล้าประชุม ไม่มี 
ผูข้าดประชุม ไม่มี 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

๑. นายชินปพฏัฐ์ ประเสริฐมรรค  นายก อบต.ทรงคนอง 
๒. นายสุวทิย ์ ฤทธ์ิค  ารพ  รองนายก อบต.ทรงคนอง 
๓. นายประสาน การะเวก  รองนายก อบต.ทรงคนอง 
๔. นางสาวสุรภี  สายสุดใจ  ผูอ้  านวยการกองคลงั 
๕. นายนพพล  สิงหนาท  ผูอ้  านวยการกองช่าง 
๖. นายจกัร์พร  พวงนอ้ย  หวัหนา้ส านกัปลดั 
๗. นางสาวสุชิดา ภมร   นกัพฒันาชุมชนช านาญการ 
๘. นายเกียรติค  าแหง เทพสุนทร  จพง.ธุรการ รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
๙. นางสาวปฏิพทัธ์ ครุฑชา   ผช.นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
๑๐. นายสุวทิย ์ วงศสุ์วรรณ  จพง.ธุรการปฏิบตัิงาน 
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เร่ิมประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

  เม่ือไดเ้วลาประชุม ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบทรงคนองตรวจสอบรายช่ือสมาชิกผู ้
มาประชุม ปรากฏวา่มีผูม้าประชุมครบองคป์ระชุม จึงใหส้ญัญาณเชิญสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรง
คนองทุกท่านเขา้ที่ประชุมแลว้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงัน้ี 

ฯลฯ 
ระเบียบวำระที่ ๕  เร่ืองญัตติพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสม  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
นายสวา่ง  เทียมทดั  ขอเชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ช้ีแจง                   
ประธานสภาฯ                                 
นายชินปพฏัฐ ์ประเสริฐมรรค      เรียน ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนองและสมาชิกสภา      
นายก อบต.   องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนองที่เคารพ ขา้พเจา้ขอเสนอญตัติเร่ือง
    การพจิารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
    รายละเอียดขอมอบใหป้ลดัฯ ช้ีแจง   
นายเอกชยั เอกสมัพนัธท์ิพย ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน จ่ายเงิน การฝากเงิน การ 
ปลดั อบต.   เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗
    และที่แกไ้ขเพิม่เติมถึง (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ้ ๘๙ “องคก์รปกครองส่วน
    ทอ้งถ่ินอาจใชจ่้ายเงินสะสมได ้โดยไดรั้บอนุมติัจากสภาทอ้งถ่ินภายใต้
    เงื่อนไข ดงัต่อไปน้ี  

(๑) ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะกิจการซ่ีงอยูใ่นอ านาจหนา้ที่ขององคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเก่ียวกบัดา้นการบริการชุมชนและสงัคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพิม่พนูรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือกิจการที่จดัท าเพือ่บ  าบดั
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือตามทีก่ฎหมายก าหนด 
(๒) ไดส่้งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
แต่ละประเภทตามระเบียบแลว้ 
(๓) ใหก้นัเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรไม่นอ้ยกวา่สาม 
เดือนและกนัไวอี้กร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพือ่เป็น
ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภยัเกิดขึ้น 
(๔) เม่ือไดรั้บอนุมติัใหใ้ชจ่้ายเงินสะสมแลว้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ตอ้งด าเนินการก่อหนีผกูพนัใหเ้สร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถดัไป 
หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก  าหนดใหก้ารใชจ่้ายเงินสะสมนั้นเป็น
อนัพบัไป  
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ทั้งน้ี ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชจ่้ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะ
การเงินการคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว”
และเพือ่สนบัสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
และตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ 
ลงวนัที่ ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๖๐ เร่ือง แนวทางการใชจ่้ายเงินสะสมขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพือ่สนบัสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความ
เขม้แขง็ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ทรงคนองไดมี้การกนัเงินสะสมส ารองจ่ายตามแบบรายงานการใชจ่้ายเงิน
สะสมฯ (แบบ งส.๑) ณ วนัที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบ 
รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน ๑๐ โครงการ มอบ ผอ.กอง
ช่างช้ีแจง 

นายนพพล สิงหนาท  โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดงัน้ี 
ผอ.กองช่าง   ๑. โครงการเปล่ียนและขยายท่อเมนประปาจากขา้งคลองสุคตมาตามแนว
    ถนนและตามซอย  หมู่ที่ ๑ โดยใชท้่อ PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาด Ø ๙๐ มิลลิเมตร 
    ระยะทาง ๑,๕๒๔ เมตร และท่อ PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาด Ø ๖๓ มิลลิเมตร 
    ระยะทางยาว ๖๖๓ เมตร,ท่อ PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาด Ø ๓๒ มิลลิเมตร 
    ระยะทางยาว ๕๐เมตร  PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาด Ø ๒๕ มิลลิเมตร ระยะทางยาว 
    ๕๐ เมตร ต่อเช่ือมเขา้กบับา้นเรือนประชาชนผูใ้ชน้ ้ าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
    ร่วม  รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ อบต.ทรงคนอง งบประมำณ 
    ๘๓๖,๐๐๐ บำท  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
    แผนงานการพาณิชย ์ขอ้ที่ ๕ หนา้ ๓๑ 

๒. โครงการติดตั้งท่อสูบน ้ า พร้อมมอเตอร์บริเวณคลองบา้นเหนือ หมู่ที่ ๔ 
   โดยติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ าชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๔๐ แรงมา้ พร้อมท่อสูบน ้ า
   ขนาด Ø ๑๐"  พร้อมโครงหลงัคาคลุม รายละเอียดตามแบบและประมาณการ
   ของ อบต.ทรงคนอง งบประมำณ ๓๒๑,๐๐๐ บำท  ปรากฏในแผนพฒันา
   ทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แผนงานการพาณิชย ์ขอ้ที่  ๑๓ หนา้ ๓๕ 

๓. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยทรงคนอง ๗-๒ หมู่ที่ ๒ ช่วงที่ดินนาง
สุนีย ์ สมัฤทธ์ิวนิชชา ไปส้ินสุดเขตที่ดินนายยอดชาย  แกว้แจง้ ถนนกวา้ง 
๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๕ เมตร และกวา้ง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ ๑,๒๕๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการของ อบต.ทรงคนอง งบประมำณ ๑,๒๑๘,๐๐๐ บำท  ปรากฏใน
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แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  ขอ้ที่ ๘  หนา้ ๕ 
๔. โครงการก่อสร้างถนนดินผวิจราจรหินคลุกเร่ิมตน้บริเวณประตูน ้ าคลอง
ยาว บริเวณที่ดินนายสนัน่  เพง็นาเรนทร์ ส้ินสุดเขตสาธารณประโยชน์      
หมู่ที่ ๓ โดยท าการก่อสร้างถนนดินผวิจราจรกวา้ง ๖.๐๐ เมตร โดยเร่ิมจาก
ถนนเดิม ไปส้ินสุดที่ระยะทาง  ๒๕๖  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ ๑,๕๓๖ 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ อบต.ทรงคนอง 
งบประมำณ ๔๘๓,๐๐๐ บำท  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ขอ้ที่ ๒๐ หนา้ ๑๒ 
๕. โครงการจา้งเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยทรงคนอง ๑๔ (ซอยเตก็กอ) 
หมู่ที่ ๒ ถนนกวา้ง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๔๐ เมตร หรือ
มีพื้นที่ผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่ ๑๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการของ อบต.ทรงคนอง งบประมำณ ๑๐๕,๐๐๐ บำท  ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา ขอ้ที่ ๑๐ หนา้ ๖ 
๖. โครงการจา้งเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยแกว้สกุล (ทรงคนอง ๘)        
หมู่ที่ ๔ ถนนกวา้ง ๔.๐๐ เมตร หนา  ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๖ เมตร 
หรือมีพื้นที่ผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่ ๗๘๔ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน ้ า
พร้อมบ่อพกัจ านวน ๑๗ บ่อ รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ อบต.
ทรงคนอง งบประมำณ ๗๐๒,๐๐๐ บำท  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ขอ้ที่ ๒๖ หนา้ ๑๕ 
๗. โครงการจา้งเหมาก่อสร้างเขื่อน คสล.ป้องกนัดินพงัทลาย ซอยราษฎร์

 พฒันา ๒/๑  เร่ิมจากบริเวณที่ดินนางอุษณีย ์ กลัยาณรัตน์ ถึงบริเวณที่ดิน 
 นางสมบตัิ  สุขสงวน ผนงัเขื่อนสูง ๒.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๓ เมตรพร้อม
 คานสเตย ์ช่วงเวน้ช่วง รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ อบต.
 ทรงคนอง  งบประมำณ ๑๖๒,๐๐๐ บำท  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 
 ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ขอ้ที่ ๑ หนา้ ๑ 

๘. โครงการจา้งเหมาก่อสร้างเขื่อน คสล.ป้องกนัดินพงัทลายริมคลองคราม 
ม.๖ ผนงัเขื่อนสูง ๒.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๕ เมตร พร้อมคานสเตยช่์วง
เวน้ช่วง ทางดา้นทิศตะวนัออกของคลองคราม โดยเร่ิมจากแนวเขื่อน คสล. 
เดิมไปส้ินสุดที่ระยะทาง ๑๗๕ เมตร (ช่วง ๒,๓) รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการของ อบต.ทรงคนอง งบประมำณ ๑,๒๗๘,๐๐๐ บำท  ปรากฏใน
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แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา ขอ้ที่ ๓๗ หนา้ ๑๙ 
๙. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม หมู่ที่ ๓ บริเวณบา้นนางวนัเพญ็  คล่องรัก
สตัย ์ กบับา้นนางบุญชม  อั้นคง โดยท าการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมขนาดผวิ
จราจรกวา้ง ๖.๐๐ เมตร  ยาว  ๓.๐๐  เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร รายละเอียดตาม
แบบและประมาณการของ อบต.ทรงคนอง งบประมำณ ๒๙๘,๐๐๐ บำท  
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รายละเอียดตามแบบ
และประมาณการของอบต.ทรงคนอง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ขอ้
ที่ ๒๑ หนา้ ๑๒ 
๑๐. โครงการเปล่ียนหลอดไฟฟ้าสาธารณะ เป็นหลอดไฟ LED บริเวณหนา้
วดัทรงคนอง  ถึงสะพานขา้มคลองบา้นเหนือ หมู่ที่ ๕ งบประมำณ ๖๐,๐๐๐ 
บำท  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  แผนงานการ
เคหะและชุมชน ขอ้ที่ ๕ หนา้ ๔๑ 
รวมทั้งหมด  ๑๐  โครงกำร เป็นเงนิ  ๕,๔๖๓,๐๐๐  บำท            
จึงขอเสนอที่ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง เพือ่พจิารณา
อนุมตั ิ

นายสวา่ง  เทียมทดั   มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถา้ไม่มีจะขอมติวา่จะอนุมติัใหจ่้าย
ประธานสภาฯ   ขาดเงินสะสมหรือไม่ ขอลงมติครับ             
มติที่ประชุม   อนุมตั ิ  ๑๐ เสียง     
    ไม่อนุมติั - เสียง     
               งดออกเสียง  ๑ เสียง (นายสวา่ง  เทียมทดั ) 
     

ฯลฯ 
ปิดประชุมเวลา   ๑๑.๓๐  น. 

ลงช่ือ   เอกชยั  เอกสมัพนัธท์ิพย ์    ผูจ้ดรายงานการประชุม 
              (นายเอกชยั  เอกสมัพนัธท์ิพย)์ 
           เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
 

ลงช่ือ        สวา่ง  เทียมทดั ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                   (นายสวา่ง  เทียมทดั) 
         ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

     


