
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕64 
เมื่อวันที่  19 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕64 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
***************************** 

เริ่มประชุม ๑0.0๐ น.                          

ผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชือ่ – สกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายวิทยา ทอ ทองบัว ประธานสภา อบต.ดอนสัก วิทยา     ทองบัว  

2. นายพิมล ทอ วงศ์ปาน รองประธานสภา อบต.ดอนสัก พิมล      วงศ์ปาน  

3. นายสุเมธ          สงสุวรรณ ปลัด อบต. เลขานุการสภา สุเมธ      สงสุวรรณ  

4. นายอรุณ บัวแก้ว ส.อบต. หมู่ที่  1 อรุณ      บัวแก้ว  

5. นายวัชรินทร์            พัฒน์ทอง ส.อบต.  หมู่ที่ 1 วัชรินทร์   พัฒน์ทอง  

6. นางกัญญา ขลิบเคลื่อน ส.อบต. หมู่ที่  4 กัญญา    ขลิบเคลื่อน  

7. นายสายันต์        แย้มอ่วม ส.อบต. หมู่ที่  4 สายันต์    แย้มอ่วม  

8. นายณัฐวุฒิ โภชนา ส.อบต. หมู่ที่  9 ณัฐวุฒิ    โภชนา  

9. นายสุนทร              รอดเกิด ส.อบต. หมู่ที่  9 สุนทร    รอดเกิด  

10. นายอมรเทพ            อินทร์เนื่อง ส.อบต.  หมู่ที่ 10 อมรเทพ  อินทร์เนื่อง  

11. นายเลิศเชาว์     แซ่เล้า ส.อบต.หมู่ที่ 11 เลิศเชาว์   แซ่เล้า  

12. นายฐปนรรฆ์           แก้วมณี ส.อบต.หมู่ที่ 12 ฐปนรรฆ์  แก้วมณี  

13. นายอัครเดช นาคมณี ส.อบต. หมู่ที่  12 อัครเดช   นาคมณี  

14. นายสมบัติ สรษณะ ส.อบต. หมู่ที่  13 สมบัติ     สรษณะ  

15. นายธีระ                ใจรักษ์ ส.อบต.หมู่ที่ 14 ธีระ       ใจรักษ์  

 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายสุวิทย์        คงโอ ส.อบต. หมู่ที่  11  

 

 

 

/ผู้เข้าร่วม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายศักดิ์สินธุ์      ขันแข็ง นายก ศักดิ์สินธุ์   ขันแข็ง  

2. นายนิโรจน์ ดิษฐเดช รองนายกฯ นิโรจน์     ดิษฐเดช  

3. นายชัยสิทธิ์            บุญดี รองนายกฯ ชัยสิทธิ์     บุญดี  

4. นายสุเมธ สงสุวรรณ ปลัด สุเมธ       สงสุวรรณ  

5. นายนันทวุฒิ โอชารส ผอ.กองช่าง นันทวุฒิ    โอชารส  

เริ่มประชุม ๑0.0๐ น. 

   เมื่อองค์ประชุมครบ เลขานุการให้สัญญาณแก่สมาชิกสภาเข้าห้องประชุมเมื่อครบองค์
   ประชุมแล้ว ได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก จุดธูปเทียนบูชาพระ
   รัตนตรัย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
   เปิดประชุมสภาตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายวิทยา  ทองบัว ตามประกาศอ าเภอดอนสัก เรื่องอนุญาตเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่2/2564  
ประธานสภาฯ ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ขออนุญาตเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ 

สมัยที่2/2564 ตั้งแต่วันที่ 5-19 พฤษภาคม 2564 เพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งของหมู่ที่ 11 
บ้านเกาะนกเภา ตั้งแต่วันที่ 5-19 พฤษภาคม 2564  เป็นเวลา 15 วัน  
นายอ าเภอดอนสักพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนสักอาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่7) พ.ศ.2562 จึงให้
เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ตั้งแต่วันที่ 5-19  พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป มี
ก าหนดไม่เกิน 15 วัน  

นายสุเมธ  สงสุวรรณ ตามท่ีนายอ าเภอดอนสักได้อนุญาตเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่2/2564  
ปลัด/เลขานุการฯ ผู้บริหาร,ประธานสภาและเลขานุการสภาฯได้เข้าพบนายอ าเภอดอนสักในวันที่ 11 

พฤษภาคม 2564 เพ่ือขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นและจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งของประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนภายในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักซึ่งนายอ าเภอได้แนะน าปรึกษาหารือเรื่องความ
เดือดร้อนของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักโดยเฉพาะปัญหาเรื่อง
น้ าให้น าปัญหาเสนอสภาฯแก้ไขความเดือดร้อนโดยเร่งด่วนและให้แจ้งสมาชิกสภาฯทุก
ท่านช่วยกันแก้ปัญหาดังกล่าวด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
นายวิทยา ทองบัว   รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1ประจ าปี2564 เมื่อวันที่  24   
ประธานสภาฯ            มีนาคม  ๒๕64   
นายสุเมธ  สงสุวรรณ อ่านรายงานการประชุมและให้สมาชิกฯตรวจสอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการ 
ปลัด/เลขานุการฯ ประชุม 
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นายวิทยา ทองบัว   มีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่(ไม่มี)ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   
มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจ าปี 2564 เมื่อ     

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. ๒๕64 

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติขอความเห็นชอบเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565  
นายสุเมธ  สงสุวรรณ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
ปลัด/เลขานุการสภา  และแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ38 ญัตติทั้งหลายต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น

ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าห้าวันฯลฯญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมี
การรับรอง 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ22 เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
จัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลความจ าเป็นเสนอ
คณะกรรมการท้องถิ่น 
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาเสนอผู้บริหาร
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง
เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อได้รับความเห็นชอบให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

นายวิทยา  ทองบัว เชิญผู้บริหารได้น าเสนอญัตติต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
นายศักดิ์สินธุ์  ขันแข็ง เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักตามหลักการและ 
นายก อบต.ดอนสัก  เหตุผล  

           หลักการ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  2561-2565  เสร็จเรียบร้อย  และได้ประกาศใช้ไปแล้วนั้น 
            เหตุผล 

ด้วยปรากฏว่าปัจจุบันราษฎรหมู่ที่ 11  บ้านเกาะนกเภา และชาวบ้านในเขต
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ก าลังได้รับความเดือนร้อนขาดแคลนน้ าอุปโภค 
บริโภค  เพ่ือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งของประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความ
เดือดร้อนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง จึงขออนุมัติเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 
2565 ตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ 
จึงเรียนมาเพ่ือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายสุเมธ  สงสุวรรณ การเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาของ อบต.ดอนสักในครั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด  
ปลัด/เลขานุการสภา  นายอ าเภอดอนสัก ได้ให้ความสนใจมากและจากการซักซ้อมท าความเข้าใจของ

นายอ าเภอได้ปรึกษาหารือให้ค าแนะน าข้อคิดเห็นต่างๆในการประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในหมู่บ้านต่างๆเกี่ยวกับภัยแล้งและประชาชนเดือดร้อนประสบปัญหาน้ า 
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 กินน้ าใช้โดยเฉพาะที่หมู่11 บ้านเกาะนกเภาจะเห็นได้ว่าส่วนหนึ่งมีแผนแก้ไขปัญหา

ระยะยาวโดยประสานของบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนๆและการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
โดยมีแผนโครงการให้ อบต.ด าเนินการโดยด่วน ฉะนั้นเพ่ือความเร่งด่วนในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านเรื่องน้ าอีกทั้งเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด19 จึงให้เลขาฯน าเรื่องโครงการต่างๆที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาแล้วให้นายก
อนุมัติประกาศใช้ต่อไปทั้งนี้เพ่ือจะได้ประชุมวาระอ่ืนๆต่อไป 

นายวิทยา ทองบัว มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรืออภิปรายหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์(13เสียง)ให้เพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนา อบต.

ดอนสัก(พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2564และครั้งที่2/2564 ตามแบบ     
ผ.02ที่แนบท้ายมานี้ 

นายวิทยา  ทองบัว เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและไม่ต้องนัดประชุมครั้งต่อไปเพ่ือป้องกันโรคโควิด-19  
ประธานสภา มอบให้ เลขานุการสภาฯน าเสนอนายก อบต.อนุมัติประกาศใช้ต่อไปและขอพัก

รับประทานอาหารเที่ยงเป็นเวลา 1 ชั่วโมงและเริ่มประชุมใหม่ในวันนี้เวลา 13.00 น. 
เป็นต้นไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ หมู่11 บ้านเกาะนก    
เภา 

นายวิทยา  ทองบัว  เชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ  
นายสุเมธ  สงสุวรรณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และ 
ปลัด/เลขานุการสภาฯ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่4) พ.ศ.2561ข้อ 89 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ 
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 
(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้
อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
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รายงานการค านวณหายอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้จากบัญชีเงินสะสม 
เงินสะสม ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564    24,809,399.34 บาท 
      หัก บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  - 
 เงินฝากกระทรวงการคลัง  40,534.00       บาท 
 ลูกหนี้ค่าภาษี   18,183.96       58,717.96   บาท 
       24,750,681.38  บาท 
     หัก  จ่ายขาดเงินสะสม     -     บาท 
 ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  -     บาท 
     หัก กันไว้ตามระเบียบการเงินฯ พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่4  
          ข้อ 89(3) 
1.ให้กันเงินสะสมเป้นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน  
     3,000,000.00     บาท 
2.และกันอีกร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  4,000,000.00   7,000,000.00 บาท  
เงินสะสมคงเหลือที่สามารถจ่ายขาดได้   17,750,681.38 บาท 

นายวิทยา  ทองบัว ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ 
ประธานสภาฯ 
นายศักดิ์สิน  ขันแข็ง  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
นายก อบต.ดอนสัก       หลักการ 

  ด้วยปรากฏว่าปัจจุบันราษฎรหมู่ที่ 11  บ้านเกาะนกเภา  ก าลังได้รับความ
เดือนร้อนขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค  อย่างรุนแรง  เนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วง
ติดต่อกันมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564  เป็นต้นมา   และคาดว่าภาวะดังกล่าวยังจะ
ด าเนินต่อไปอีกเป็นเวลานาน ท าให้อ่างเก็บน้ าที่มีอยู่ในหมู่บ้านที่อาศัยเพียงน้ าฝนเพียง
อย่างเดียวไม่มีน้ าเพียงพอ ส่งผลกระทบให้ชาวบ้านทั่วไป ชาวบ้านที่ประกอบการด้าน
การท่องเที่ยว ส่วนราชการที่ตั้งในพ้ืนที่  ขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค 

               เหตุผล 
เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหมู่ที่11 บ้านเกาะนกเภา 

เห็นควรด าเนินจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการการจัดซื้อตามรายการต่อไปนี้ 
โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่11 บ้านเกาะนกเภา แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เกษตร   

- จัดซื้อสายส่งล าเลียงน้ า พีวีซี(PVC) ขนาด 3 นิ้ว ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 400 
เมตร พร้อมข้อต่อ งบประมาณ 27,000.- บาท 

- จัดซื้อถังเก็บน้ าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 180 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 200 ซม. จ านวน 25 ถังๆละ 15,000.- บาท 
งบประมาณ 375,000.- บาท 

รวม เป็นเงินทั้งสิ้น 402,000.- บาท(สี่แสนสองพันบาทถ้วน) 

เนื่องจากการจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นตามข้อ 89 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 
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นายวิทยา ทองบัว มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรืออภิปรายหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งใน

พ้ืนที่หมู่ 11 บ้านเกาะนกเภาเพ่ือด าเนินการการจัดซื้อตามรายการต่อไปนี้ 
โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่11 บ้านเกาะนกเภา แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เกษตร  
- จัดซื้อสายส่งล าเลียงน้ า พีวีซี(PVC) ขนาด 3 นิ้ว ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 400 เมตร 
พร้อมข้อต่อ งบประมาณ 27,000.- บาท 
- จัดซื้อถังเก็บน้ าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
180 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 200 ซม. จ านวน 25 ถังๆละ 15,000.- บาท งบประมาณ 
375,000.- บาท 
รวม เป็นเงินทั้งสิ้น 402,000.- บาท(สี่แสนสองพันบาทถ้วน) 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เขตความรับผิดชอบ 

   ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก จ านวน  20 โครงการ 
นายวิทยา  ทองบัว  เชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบ 
ประธาน  
นายสุเมธ  สงสุวรรณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และ 
ปลัด/เลขานุการสภาฯ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่4) พ.ศ.2561ข้อ 89 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ 
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 
(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้
อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
รายงานการค านวณหายอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้จากบัญชีเงินสะสม 
เงินสะสม ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564    24,809,399.34 บาท 
      หัก บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  - 
 เงินฝากกระทรวงการคลัง  40,534.00       บาท 
 ลูกหนี้ค่าภาษี   18,183.96       58,717.96   บาท 
       24,750,681.38  บาท 
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     หัก  จ่ายขาดเงินสะสม     -     บาท 
 ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  -     บาท 
    หัก กันไว้ตามระเบียบการเงินฯ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่4 ข้อ 89(3) 
1.ให้กันเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า3 เดือน 3,000,000.00 บาท 
2.และกันอีกร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  4,000,000.00   7,000,000.00 บาท  
เงินสะสมคงเหลือที่สามารถจ่ายขาดได้   17,750,681.38 บาท 

นายวิทยา  ทองบัว ขอเชิญผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาฯ 
ประธาน 
นายศักดิ์สิน  ขันแข็ง  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
นายก อบต.ดอนสัก     หลักการ 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าก าลัง
ได้รับความเดือนร้อนเกี่ยวกับปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค ประกอบกับปริมาณ
ประปาหมู่บ้านมีไม่เพียงพอหรือขยายเขตยังไม่ทั่วถึง 

เหตุผล 
 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนสัก เห็นควรด าเนินจ่ายขาดเงินสะสมตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือด าเนินงานตามโครงการ
ดังนี้ 
1.โครงการก่อสร้างหอถังระบบประปาถนนสันติสุข หมู่ที่ 1 บ้านนาตาดี  
เพ่ื อ จ่ าย เป็ น ค่ าก่ อ ส ร้ า งระบ บ ป ระป าห มู่ บ้ าน  แบ บ โครงถั ก เห ล็ ก  ขน าด 
3.60x3.60x11.45 เมตร พร้อมขยายท่อเมนต์จ่ายน้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว, 
2 นิ้ว ระยะทางรวม 3,500 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ อบต.
ดอนสัก งบประมาณ 1,268,700 บาท 
2.โครงการก่อสร้างหอถังระบบประปาพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาลถนนควนน้อย  
หมู่ที่1 บ้านนาตาดี เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบโครงถักเหล็ก 
ขนาด 3.60x3.60x11.45 เมตร พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 
นิ้ว และปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง รายละเอียดตามแบบแปลน
และประมาณการ อบต.ดอนสัก งบประมาณ 857,700 บาท 
3.โครงการขยายท่อเมนต์จ่ายน้ าซอยเขาน้ าซับ หมู่ที่ 1 บ้านนาตาดี  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายท่อเมนต์จ่ายน้ าซอยเขาน้ าซับ โดยท าการขุดวางท่อขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว พร้อมกลบหลังท่อ ระยะทาง 1,600 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนและประมาณการ อบต.ดอนสัก งบประมาณ 200,000 บาท 
4.โครงการก่อสร้างหอถังระบบประปาถนนห้วยพอ หมู่ที่ 2 บ้านดอนหาร  
เพ่ื อ จ่ าย เป็ น ค่ าก่ อส ร้ า งระบ บ ป ระป าห มู่ บ้ าน  แบ บ โค รงถั ก เห ล็ ก  ขน าด 
3.60x3.60x11.45 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ อบต.ดอน
สัก งบประมาณ 607,700 บาท 
5.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลถนนศิลาทอง หมู่ที่ 2 บ้านดอนหาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุด
เจาะบ่อบาดาลถนนศิลาทอง โดยท าการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 
นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ อบต.ดอน
สัก งบประมาณ 250,000 บาท 
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6.โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ าคลองพิงกรง หมู่ที่ 2 บ้านดอนหาร  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายกั้นน้ าคลองพิงกรง หมู่ที่ 2 บ้านดอนหาร ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 9.00 เมตร สูง 3.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ 
อบต.ดอนสัก งบประมาณ 450,000 บาท 

7.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองพิงกรง หมู่ที่ 2 บ้านดอนหาร  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองพิงกรง หมู่ที่  2 บ้ านดอนหาร ขนาด 
2.00x7.00x0.60 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ อบต.ดอนสัก 
งบประมาณ 200,000 บาท 
8.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นทะเลหนุนห้วยพังหาชี-ดอนดาน หมู่ที่ 4 บ้านห้วย  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ าล้นทะเลหนุนห้วยพังหาชี-ดอนดาน หมู่ที่ 4 บ้านห้วย 
ขนาด 2.00x6.00x3.00เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ อบต.
ดอนสัก งบประมาณ 300,000 บาท 
9.โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบโครงถักเหล็กซอยเขาใต้ป่า หมู่ที่ 9 บ้านห้วย
เสียด  
เพ่ื อจ่ าย เป็ น ค่ าก่ อ ส ร้ า งระบ บ ป ระป าห มู่ บ้ าน  แบ บ โค รงถั ก เห ล็ ก  ขน าด 
3.60x3.60x11.45 เมตร พร้อมขยายท่อเมนต์จ่ายน้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว, 
2 นิ้ว ระยะทางรวม 500 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ อบต.
ดอนสัก งบประมาณ 716,800 บาท 
10.โครงการขยายท่อเมนต์จ่ายน้ าซอยเขาหลัก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเสียด  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายท่อเมนต์จ่ายน้ าซอยเขาหลัก โดยท าการขุดวางท่อขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว, 3 นิ้ว พร้อมกลบหลังท่อ ระยะทาง 700 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนและประมาณการ อบต.ดอนสัก งบประมาณ 117,000 บาท 
11โครงการก่อสร้างหอถังระบบประปาพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาลซอยอ่าวหมาเถื่อน 
หมู่ที่ 10  บ้านนางก า 
เพ่ื อ จ่ าย เป็ น ค่ าก่ อส ร้ า งระบ บ ป ระป าห มู่ บ้ าน  แบ บ โค รงถั ก เห ล็ ก  ขน าด 
3.60x3.60x11.45 เมตร พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว และ
ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณการ อบต.ดอนสัก งบประมาณ 857,700 บาท 

12.โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบโครงถักเหล็กซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ 12 บ้านเขา
แค  
เพ่ื อ จ่ าย เป็ น ค่ าก่ อส ร้ า งระบ บ ป ระป าห มู่ บ้ าน  แบ บ โค รงถั ก เห ล็ ก  ขน าด 
3.60x3.60x11.45 เมตร พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว และ
ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และขยายท่อเมนต์จ่ายน้ า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว, 2 นิ้ว ระยะทางรวม 1,000 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และประมาณการ อบต.ดอนสัก งบประมาณ 1,052,900 บาท 

13.โครงการขยายท่อเมนต์จ่ายน้ าซอยน้ าฉา-ห้วยมุด หมู่ที่ 12 บ้านเขาแค  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายท่อเมนต์จ่ายน้ าซอยน้ าฉา-ห้วยมุด โดยท าการขุดวางท่อขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว พร้อมกลบหลังท่อ ระยะทาง 400 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนและประมาณการ อบต.ดอนสัก งบประมาณ 44,300 บาท 
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14.โครงการขยายท่อเมนต์จ่ายน้ าซอยร าพึง-เขาสามหน้า หมู่ที่ 12 บ้านเขาแค  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายท่อเมนต์จ่ายน้ าซอยร าพึง-เขาสามหน้า โดยท าการขุดวางท่อขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว พร้อมกลบหลังท่อ ระยะทาง 700 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณการ อบต.ดอนสัก งบประมาณ 96,700 บาท 
15.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยเขาแค หมู่ที่ 12 บ้านเขาแค  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยเขาแค ขนาด 2.00 x8.00x0.60 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ อบต.ดอนสัก งบประมาณ 220,000 
บาท 

16.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบโครงถักเหล็กพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล
ซอย 5 หมู่ที่ 13 บ้านเขากลอย  
เพ่ื อ จ่ าย เป็ น ค่ าก่ อ ส ร้ า งระบ บ ป ระป าห มู่ บ้ าน  แบ บ โครงถั ก เห ล็ ก  ขน าด 
3.60x3.60x11.45 เมตร พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
และปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณการ อบต.ดอนสัก งบประมาณ 857,700 บาท 

17.โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านเขากลอย 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยท าการเป่าล้างบ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ซ่อมแซมระบบท่อ, ซ่อมแซมพ้ืน คสล. รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณการ อบต.ดอนสัก งบประมาณ 230,000 บาท 

18.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 บ้านนางก าใหม่  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล โดยท าการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 นิ้ว   ลึกไม่น้อยกว่า 100เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ อบต.
ดอนสัก งบประมาณ 250,000 บาท 

19.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 บ้านนางก าใหม่ (หลังโรงเรียนชุมชนบ้าน
นางก า)  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล โดยท าการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 นิ้ว   ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ อบต.
ดอนสัก งบประมาณ 250,000 บาท 
20. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 บ้านเกาะนกเภา เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะ
บ่อบาดาล โดยท าการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว   ลึกไม่น้อยกว่า 
100เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ อบต.ดอนสัก งบประมาณ 
500,000.- บาท 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 9,327,200 บาท (เก้าล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อย
บาทถ้วน) 

 

นายวิทยา ทองบัว มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรืออภิปรายหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
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ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เป็นรายโครงการดังนี้ 
1.โครงการก่อสร้างหอถังระบบประปาถนนสันติสุข หมู่ที่ 1 บ้านนาตาดี  
เพ่ื อ จ่ าย เป็ น ค่ าก่ อ ส ร้ า งระบ บ ป ระป าห มู่ บ้ าน  แบ บ โครงถั ก เห ล็ ก  ขน าด 
3.60x3.60x11.45 เมตร พร้อมขยายท่อเมนต์จ่ายน้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว, 
2 นิ้ว ระยะทางรวม 3,500 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ อบต.
ดอนสัก งบประมาณ 1,268,700 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเอกฉันท์ จ านวน 13 เสียง 
2.โครงการก่อสร้างหอถังระบบประปาพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาลถนนควนน้อย  
หมู่ที่1 บ้านนาตาดี เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบโครงถักเหล็ก 
ขนาด 3.60x3.60x11.45 เมตร พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 
นิ้ว และปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณการ อบต.ดอนสัก งบประมาณ 857,700 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเอกฉันท์ จ านวน 13 เสียง 
3.โครงการขยายท่อเมนต์จ่ายน้ าซอยเขาน้ าซับ หมู่ที่ 1 บ้านนาตาดี  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายท่อเมนต์จ่ายน้ าซอยเขาน้ าซับ โดยท าการขุดวางท่อขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว พร้อมกลบหลังท่อ ระยะทาง 1,600 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนและประมาณการ อบต.ดอนสัก งบประมาณ 200,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเอกฉันท์ จ านวน 13 เสียง 
4.โครงการก่อสร้างหอถังระบบประปาถนนห้วยพอ หมู่ที่ 2 บ้านดอนหาร  
เพ่ื อ จ่ าย เป็ น ค่ าก่ อส ร้ า งระบ บ ป ระป าห มู่ บ้ าน  แบ บ โค รงถั ก เห ล็ ก  ขน าด 
3.60x3.60x11.45 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ อบต.ดอน
สัก งบประมาณ 607,700 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเอกฉันท์ จ านวน 13 เสียง 
5.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลถนนศิลาทอง หมู่ที่ 2 บ้านดอนหาร  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาลถนนศิลาทอง โดยท าการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณการ อบต.ดอนสัก งบประมาณ 250,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเอกฉันท์ จ านวน 13 เสียง 

6.โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ าคลองพิงกรง หมู่ที่ 2 บ้านดอนหาร  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายกั้นน้ าคลองพิงกรง หมู่ที่ 2 บ้านดอนหาร ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 9.00 เมตร สูง 3.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ 
อบต.ดอนสัก งบประมาณ 450,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เห็นด้วยจ านวน 12 เสียงไม่เห็นด้วย 1 เสียง 

7.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองพิงกรง หมู่ที่ 2 บ้านดอนหาร  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองพิงกรง หมู่ที่  2 บ้ านดอนหาร ขนาด 
2.00x7.00x0.60 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ อบต.ดอนสัก 
งบประมาณ 200,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเอกฉันท์ จ านวน 13 เสียง 
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8.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นทะเลหนุนห้วยพังหาชี-ดอนดาน หมู่ที่ 4 บ้านห้วย  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ าล้นทะเลหนุนห้วยพังหาชี-ดอนดาน หมู่ที่ 4 บ้านห้วย 
ขนาด 2.00x6.00x3.00เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ อบต.
ดอนสัก งบประมาณ 300,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เห็นด้วย จ านวน 11 เสียงไม่เห็นด้วย 2 เสียง 

9.โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบโครงถักเหล็กซอยเขาใต้ป่า หมู่ที่ 9 บ้านห้วย
เสียด  
เพ่ื อจ่ าย เป็ น ค่ าก่ อ ส ร้ า งระบ บ ป ระป าห มู่ บ้ าน  แบ บ โค รงถั ก เห ล็ ก  ขน าด 
3.60x3.60x11.45 เมตร พร้อมขยายท่อเมนต์จ่ายน้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว, 
2 นิ้ว ระยะทางรวม 500 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ อบต.
ดอนสัก งบประมาณ 716,800 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเอกฉันท์ จ านวน 13 เสียง 
 

10.โครงการขยายท่อเมนต์จ่ายน้ าซอยเขาหลัก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเสียด  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายท่อเมนต์จ่ายน้ าซอยเขาหลัก โดยท าการขุดวางท่อขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว, 3 นิ้ว พร้อมกลบหลังท่อ ระยะทาง 700 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนและประมาณการ อบต.ดอนสัก งบประมาณ 117,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเอกฉันท์ จ านวน 13 เสียง 
 

11โครงการก่อสร้างหอถังระบบประปาพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาลซอยอ่าวหมาเถื่อน 
หมู่ที่ 10  บ้านนางก า 
เพ่ื อ จ่ าย เป็ น ค่ าก่ อส ร้ า งระบ บ ป ระป าห มู่ บ้ าน  แบ บ โค รงถั ก เห ล็ ก  ขน าด 
3.60x3.60x11.45 เมตร พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว และ
ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณการ อบต.ดอนสัก งบประมาณ 857,700 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเอกฉันท์ จ านวน 13 เสียง 

12.โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบโครงถักเหล็กซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ 12 บ้านเขา
แค  
เพ่ื อ จ่ าย เป็ น ค่ าก่ อส ร้ า งระบ บ ป ระป าห มู่ บ้ าน  แบ บ โค รงถั ก เห ล็ ก  ขน าด 
3.60x3.60x11.45 เมตร พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว และ
ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และขยายท่อเมนต์จ่ายน้ า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว, 2 นิ้ว ระยะทางรวม 1,000 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และประมาณการ อบต.ดอนสัก งบประมาณ 1,052,900 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเอกฉันท์ จ านวน 13 เสียง 

13.โครงการขยายท่อเมนต์จ่ายน้ าซอยน้ าฉา-ห้วยมุด หมู่ที่ 12 บ้านเขาแค  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายท่อเมนต์จ่ายน้ าซอยน้ าฉา-ห้วยมุด โดยท าการขุดวางท่อขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว พร้อมกลบหลังท่อ ระยะทาง 400 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนและประมาณการ อบต.ดอนสัก งบประมาณ 44,300 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเอกฉันท์ จ านวน 13 เสียง 
 



-12- 

14.โครงการขยายท่อเมนต์จ่ายน้ าซอยร าพึง-เขาสามหน้า หมู่ที่ 12 บ้านเขาแค  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายท่อเมนต์จ่ายน้ าซอยร าพึง-เขาสามหน้า โดยท าการขุดวางท่อขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว พร้อมกลบหลังท่อ ระยะทาง 700 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณการ อบต.ดอนสัก งบประมาณ 96,700 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเอกฉันท์ จ านวน 13 เสียง 

15.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยเขาแค หมู่ที่ 12 บ้านเขาแค  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยเขาแค ขนาด 2.00 x8.00x0.60 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ อบต.ดอนสัก งบประมาณ 220,000 
บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเอกฉันท์ จ านวน 13 เสียง 

16.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบโครงถักเหล็กพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล
ซอย 5 หมู่ที่ 13 บ้านเขากลอย  
เพ่ื อ จ่ าย เป็ น ค่ าก่ อ ส ร้ า งระบ บ ป ระป าห มู่ บ้ าน  แบ บ โครงถั ก เห ล็ ก  ขน าด 
3.60x3.60x11.45 เมตร พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
และปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณการ อบต.ดอนสัก งบประมาณ 857,700 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเอกฉันท์ จ านวน 13 เสียง 

17.โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านเขากลอย 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยท าการเป่าล้างบ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ซ่อมแซมระบบท่อ, ซ่อมแซมพ้ืน คสล. รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณการ อบต.ดอนสัก งบประมาณ 230,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเอกฉันท์ จ านวน 13 เสียง 

18.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 บ้านนางก าใหม่  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล โดยท าการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 นิ้ว   ลึกไม่น้อยกว่า 100เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ อบต.
ดอนสัก งบประมาณ 250,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเอกฉันท์ จ านวน 13 เสียง 

19.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 บ้านนางก าใหม่ (หลังโรงเรียนชุมชนบ้าน
นางก า)  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล โดยท าการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 นิ้ว   ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ อบต.
ดอนสัก งบประมาณ 250,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเอกฉันท์ จ านวน 13 เสียง 
20. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 บ้านเกาะนกเภา เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะ
บ่อบาดาล โดยท าการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว   ลึกไม่น้อยกว่า 
100เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ อบต.ดอนสัก งบประมาณ 
500,000.- บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเอกฉันท์ จ านวน 13 เสียง 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
นายณัฐวุฒิ โภชนา ฝากเรื่องซ่อมแซมถนนให้ด าเนินการซ่อมแซมด้วยและฝากเรื่องป้ายจราจร“ขับช้าๆ” 
ส.อบต.หมู่ที่9  ติดตั้งถนนสายน้ าฉา-น้ าโฉ 
นายวิทยา  ทองบัว เมื่อสภาฯได้ประชุมตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน 
ประธานสภาฯ  รวมทั้งคณะผู้บริหารและข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุม  
   

เลิกการประชุมเวลา ๑4.20 น. 
         
                   ผู้บันทึกรายงานการประชุม  

                  (นายสุเมธ  สงสุวรรณ)   
                                  เลขานุการสภา อบต.ดอนสัก     
         
        ผู้พิมพ์/ทาน 
         (นางสาวอรทัย  จอนเอียด) 
         ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ดอนสัก ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 

        
       (ลงชื่อ)          ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

(นายธีระ  ใจรักษ์) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก หมู่ที่14 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
                               
                                   (ลงชื่อ)                 ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
     (นายสุนทร  รอดเกิด) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก หมู่ที่9 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

       
               (ลงชื่อ)     ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
          (นายพิมล  วงศ์ปาน) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก หมู่ที่2 
กรรมการและเลขานุการฯ 

  
 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย...................... 
สมัยที่...................ครั้งที่ ......................./......................เมื่อวันที่ ...........................................ประธานสภา อบต.
ดอนสัก จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
 
    (ลงชื่อ)         

(นายวิทยา  ทองบัว) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 


