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(สําเนา) 
รายงานประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลเมืองใหม่ 

สมัยสามัญ สมัยที่ สี ่ครั้งที่ 1 ประจําปี 2559  
วันพฤหสับดทีี ่29 ธันวาคม พ.ศ. 2559  เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลเมืองใหม่  
----------------------------------------------------- 

รายชื่อผู้มาประชุม 
1.1 นายสุจิตร์ ศิริทรัพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่
1.2 นายโสภณ มันศิร ิ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่
1.3 นายวินัย   ใหม่ก๋งลาย สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 1 
1.4 นายคณพัฒน์ บุญวาที สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 2 
1.5 นายบุญม ี โลหะเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 3 
1.6  นายแสนสุข เกตุแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 3 
1.7 นายสุริยา ใหม่ทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 4 
1.8 นายทนู   ใหม่หะลา สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 4 
1.9 นายสุชาติ ใหม่โสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 5 
1.10 นางเตือนใจ แก่นจันทร ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 5 
1.11 นายสุวรรณ แจ่มศร ี สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 6 
1.12 นายชลัท มิตรกัลยา สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 7 
1.13 นางสาวเดือนรุ่ง สาโร สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 7 
1.14 นางจันทร์เพ็ญ มันทสูตร ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 8 
1.15 นายสําเนาว์ มุทะสินธ์ุ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 9 
1.16 นายทสพร  จินดารักษ์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่ 
รายชื่อผู้ลาประชุม    

1. นางนิษา จรพิภพ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 2 
2. นายสรวิชญ์ ใหม่เมธี สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 6 
3. นายวัฒนา โพธา สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 8 

รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
    1. นายสมชาย ตันมาก  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่
    2. นายสมบูรณ์ ใหม่สาล ี  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
    3. นายต่ิง วรรณโมลี  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
    4. นายรุ่งศกัด์ิ  บุญวาที  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่
    5. นายบุญทัน แจ่มศร ี  กํานันตําบลเมืองใหม่ 
    6. นายบรรจงรักษ์ เสาวรักษ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดไผ่ขวาง 
    7. นายประมวล ใหม่เอ่ียม  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่6 
    8. นายวิโรจน์ สาโร  ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี่ 7 
    9. นายจํารญู ปร่างพรม  ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี่ 9 
    10. นางสาวธนิษฐา โฉมศรีนวล  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่8 

-/11. นางสาวปราณี... 
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    11. นางสาวปราณี    แสงมงคลพิพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบางคา 
    12. นางวันทา    รุ่งแสงธรรม  รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 
    13. นายชลิต     มานะกิจ  ผู้อํานวยการกองช่าง 
    13. นางสาวอรพิน    สวัสดิรักษา  หัวหน้าสํานักงานปลัด อบต.  
    14. นายวิทยา    กองทุ่งมน  นักวิชาการศึกษา 
    15. นางขวัญเรือน     วิหกเหิร  ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี่ 5 
    16. นายบุญสืบ    จันทรเ์จรญิ  ผอ.รพ.สต.เมืองใหม ่
    17. นายธนาเดช    เต็มปลืม้  ปลัดอําเภอราชสาส์น 
    18. นางปริศา    รุจริะ   ท้องถิ่นอําเภอราชสาส์น 
    19. นางดวงกมล    ผลเจรญิ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่3 
    19. นายสชิุน     ใหมสุ่วรรณ  ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี่ 6 
    20. นางสาวชุตินันต์     เคนตู้   นักวิชาการเงินและบัญชี รก.ผอ.กองคลงั 
    21. นางสาวจิราพร    อินต๊ะก๋อน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    22. นายอาทิตย์ศรุต    หารไชย  นักทรัพยากรบุคคล 
    23. นางสอํุาพันธ์      ธัญญาวุฒิ  ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี่ 8 
    24. นายจักรพันธ์    ใหม่อินทร ์  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
    25. นายภุชงค์    พัสดุ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 

เมื่อถึงเวลาท่ีกําหนดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ มา
ครบองค์ประชุมแล้ว นายทสพร จินดารักษ์ ทําหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองใหม่ อ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
สมัยสามัญ สมัยที่ สี่ ประจําปี พ.ศ. 2559 จากน้ันได้เรียนเชิญ นายสุจิตร์ ศิริทรัพย์ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ขึ้นปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ ใน
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

 
ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อทีป่ระชุม 
ประธานสภาฯ   -    ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตาํบลเมืองใหม่  
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ สาม ประจําปี พ.ศ. 2559 เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2559 
ประธานสภาฯ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ได้ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 

สาม ประจําปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 น้ัน คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง
แล้ว สมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยคําหรือไม่........./หากไม่มีขอมติสภาฯ 
รับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ สาม 
ประจําปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โปรดยกมือครับ 

-/มีสมาชิกสภาฯ... 
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   - มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง จํานวน  14  คน 
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ สาม 
ประจําปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โปรดยกมือครับ 

   - มีสมาชิกสภาฯ ยกมือไม่รับรอง จํานวน  -  คน 
   - มีสมาชิกสภาฯ งดออกเสียง จํานวน  1  คน 
มตทิีป่ระชุม  มีมติรบัรองรายงานการประชุมเปน็เอกฉันท ์
 
ระเบยีบวาระที่ 3  กระทู้ถาม 

- ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที ่4  เรื่องทีค่ณะกรรมการทีส่ภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ตั้งขึน้พจิารณาเสรจ็แล้ว 

- ไม่ม ี
 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องทีเ่สนอใหม่   
5.1 ญตัติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2560  

ประธานสภาฯ ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ได้เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 4 โครงการ เรียนเชิญท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองใหม่แถลงญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ 

นายก อบต.  ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ด้วย
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล มีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจําปีงบประมาณ  พ .ศ .2560 เพ่ือนําไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ จํานวน 4 โครงการ ดังน้ี 

 
หน่วยงาน กองช่าง  

   หลักการ 
  ด้วยกองช่าง มีความจําเป็นต้องดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนน เน่ืองจาก
ได้รับการร้องเรียนว่า ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เน่ืองจากถนนชํารุดเป็นหลุมเป็น
บ่อ และถนนบางเส้นบางจุดช่วงที่เป็นผิวจราจรช่องลอดเหลี่ยม คสล.คับแคบ ซึ่งมี
ประชาชนใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาเป็นจํานวนมาก ทําให้ไม่สะดวกและอาจ
เกิดอันตรายจากการสัญจร นอกจากน้ียังมีปัญหาการขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตรที่
ต้องได้รับการแก้ไข จึงจําเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ตามรายละเอียด ดังน้ี 
 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟ้าและถนน 
      1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ต้ังไว้ 1,822,000 บาท (หน่ึงล้านแปด
แสนสองหม่ืนสองพันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านกกสับใน 
– ปากนํ้า ความกว้างประมาณ 5 เมตร ระยะทาง 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 

-/พ้ืนที่... 
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พ้ืนที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังที่ อบต.กําหนด จากแผนพัฒนาสามปี 2560 – 
2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา ข้อ 
1.1 
 

2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรช่องลอดเหล่ียม คสล. หมู่ที่ 6 ต้ัง
ไว้ 92,000 บาท (เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายผิว
จราจรช่องลอดเหล่ียม คสล. บริเวณบ้านนายประทีป ใหม่ทอง ขนาดกว้างเฉลี่ยข้างละ 
1 เมตร ยาวข้างละ 9 เมตร ผิวจราจร หนา 0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
แผนผังที่ อบต.กําหนด จากแผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา ข้อ 1.1 

 
ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานการเกษตร  
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 

        1. โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 5 ต้ังไว้ 401,000 บาท (สี่แสนหน่ึงพันบาท
ถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสายหนองตาอ่ํา หมู่ที่ 5 ระยะทาง 2,270 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายนํ้า คสล.เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จํานวน 1 จุด 16 ท่อน
สภาพเดิมปากคลองกว้าง 5 เมตร ก้นกว้าง 2 เมตร ลึก 1 เมตร ขุดลอกใหม่เป็นปาก
คลองกว้าง 6 เมตร ก้นกว้าง 1.6 เมตร ลึก 2.2 เมตร ยาว 2,270 เมตร หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,032 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังที่ อบต.กําหนด จากแผนพัฒนาสามปี 2560 – 
2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา ข้อ 
1.2 

 
        2. โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7 ต้ังไว้ 218,000 บาท (สองแสนหน่ึงหมื่น

แปดพันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสายหนองอ่าง หมู่ที่ 7 ระยะทาง 
1,500 เมตร สภาพเดิมปากคลองกว้าง 6 เมตร ก้นกว้าง 2 เมตร ลึก 1 เมตร ขุด
ลอกใหม่เป็นปากคลองกว้าง 6 เมตร ก้นกว้าง 1.6 เมตร ลึก 2.2 เมตร ยาว 1,500 
เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,540 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังที่ อบต.กําหนด จากแผนพัฒนาสามปี 
2560 – 2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ แนวทางการ
พัฒนา ข้อ 1.2 

 
   เหตุผล 

  องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ได้รับการเสนอปัญหาความต้องการใน
การประชุมประชาคมการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เรียงลําดับ
ความสําคัญของปัญหาความเดือดร้อน จนได้โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ 

-/รายจ่าย... 
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รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เน่ืองจากมีโครงการเป็นจํานวน
มาก ประกอบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีอย่างจํากัด ทําให้ไม่สามารถบรรจุ
โครงการในข้อบัญญัติฯ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้คลอบคลุมทุกด้าน 
แต่ประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาซึ่งเกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน ถนนชํารุด
เป็นหลุมเป็นบ่อ และถนนบางเส้นบางจุดคับแคบ ซึ่งมีประชาชนใช้เป็นเส้นทางในการ
สัญจรไปมาเป็นจํานวนมาก ทําให้ไม่สะดวกและอาจเกิดอันตรายจากการสัญจร 
นอกจากน้ียังมีปัญหาการขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตรโดยในช่วงที่ชลประทานปล่อยนํ้า
มาตามคลองชลประทาน แต่คลองสาขามีการต้ืนเขิน ทําให้ นํ้าไหลจากคลอง
ชลประทานไม่สะดวก พ้ืนที่การเกษตรบริเวณคลองสาขาได้รับความเสียหาย ซึ่งถือเป็น
ปัญหามาเป็นเวลานานจึงจําเป็นต้องได้รับการแก้ไข 

   รวมขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,533,000 บาท (สอง
ล้านห้าแสนสามหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 

จึงเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ 2560 
เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาต่อไป 

 
เลขานุการสภาฯ ก่อนที่จะเปิดให้ท่านสมาชิกอภิปรายผมขอแจ้งหลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงินสะสมให้

สภาทราบดังน้ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 กําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงินสะสม
ไว้ดังน้ี 

  ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่นภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

  (1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งน้ี ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่
กฎหมายกําหนด 

  (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่
ละประเภทตามระเบียบแล้ว     

  (3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดําเนินการก่อหน้ีผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถัดไป 
หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมน้ันเป็นอันพับไป 

  ทั้งน้ี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
คํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 

   ในการน้ี คณะรัฐมนตรีมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 
เห็นชอบในหลักการมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจและ
สังคมภายในท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการนําเงินสะสม 

-/มาใช้ในการ... 
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มาใช้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาคุณ ภาพ ชี วิตของประชาชน  โดย
กระทรวงมหาดไทยกําหนดแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวแล้ว 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6222 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559  
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการนําเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

  ลักษณะและประเภทของโครงการที่สามารถนําเงินสะสมไปใช้จ่ายได้ เป็น
โครงการหรือกิจการที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ หรือกิจการที่จัดทําเพ่ือ
บําบัดความเดือดร้อนของประชาชน และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89 ทั้งน้ี การนําเงินสะสมไปใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 13 กันยายน 2559 ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

โครงการลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (ผนวก 1) ซึ่งจะมีส่วนช่วย
สนับสนุนการสร้างรายได้ของประชาชนและการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น กรณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดมีเงินสะสมเหลืออยู่เพียงพอที่จะนําไปจัดทํา
โครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณานํา
เงินสะสมท่ีมีอยู่ไปดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในด้าน
ดังกล่าว โดยเฉพาะปัญหาที่เรื้อรังมาเป็นเวลานาน เช่น สิ่งสาธารณะประโยชน์ขาด
แคลน ชํารุด เสียหาย เป็นต้น 

  สําหรับในปีงบประมาณ พ .ศ . 2560 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ มีเงินสะสมอยู่จํานวน 8,585,664.16 บาท 
(แปดล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบสี่บาทสิบหกสตางค์) โดยจะต้องกันเงิน
ไว้  ดังน้ี 

1. สํารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยคํานวณจากฐานเงินเดือน ค่าจ้าง
บุคลากรท้องถิ่น จํานวนสามเดือน จํานวน 4,005,423.00 บาท (สี่ล้านห้าพันสี่ร้อย
ย่ีสิบสามบาทถ้วน) 

2. สํารองจ่ายกรณีสาธารณภัย โดยสํารองไว้ร้อยละสิบของยอดวงเงิน
สะสมคงเหลือ เป็นเงินจํานวน 458,024.11 บาท (สี่แสนห้าหมื่นแปดพันย่ีสิบสี่บาท
สิบเอ็ดสตางค์) 

รวมเงินที่ต้องกันไว้สํารองเป็นเงิน 4,463,447.11 บาท  
(สี่ล้านสี่แสนหกหม่ืนสามพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์) 
คงเหลือเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้ จํานวน 4,122,217.05 บาท  
(สี่ล้านหนึ่งแสนสองหม่ืนสองพันสองร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสตางค์)   

-/โดยได้แนบ... 
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โดยได้แนบเอกสารแบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมมาด้วยแล้ว 
ผมขอช้ีแจงเพ่ือให้สภาฯ ทราบข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่…………/หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามรายการที่เสนอ โปรดยกมือครับ 
   - สมาชิกสภาฯ ยกมืออนุมัติ  14  คน 
   - สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ตามรายการท่ีนายกแถลงญัตติ 

โปรดยกมือครับ   
- สมาชิกสภาฯ ยกมือไม่อนุมติั  -  คน 
- งดออกเสียง  1  คน 

มตทิีป่ระชุม  อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามรายการที่เสนอเป็นเอกฉันท์  
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าการพิจารณาญัตติ ในระเบียบวาระที่ 5 เสร็จสิ้นเพียงเท่าน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ มีคณะผู้บริหารฯ หรือสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอ หรือปรึกษาหารือ

ต่อที่ประชุมสภาฯ หรือไม่........./หากไม่มีเรื่องอ่ืนๆ แจ้งต่อที่ประชุมทราบแล้ว วันน้ีได้
ดําเนินการประชุมสภาฯ ครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณคณะ
ผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอปิดประชุมเพียงเท่าน้ี 
ขอบคุณครับ 

 
เลกิประชุมเวลา 15.00 น. 
 

(ลงช่ือ)           ทสพร  จินดารักษ์             ผูจ้ดบันทึกการประชุม 
                    (นายทสพร  จนิดารักษ์) 
                       เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ 
 
 
    (ลงช่ือ)           สจุิตร์  ศิริทรัพย์                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                           (นายสุจิตร์  ศิรทิรัพย์) 
                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
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ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลเมืองใหม่ 

-  ตรวจแล้วถกูต้องตามมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  
                       สมัยสามญั สมัยที ่สี่  ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2559 
 
 

(ลงช่ือ)         บุญมี  โลหะเจริญ       ประธานกรรมการ  
                  (นายบุญม ี โลหะเจริญ)       
 
                             

(ลงช่ือ)         คณพัฒน์  บุญวาที         กรรมการ 
   (นายคณพัฒน์  บุญวาท)ี 

 
 

(ลงช่ือ)            นิษา  จรพิภพ            กรรมการ 
                      (นางนิษา  จรพิภพ)  
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การกนัเงนิสะสมสํารองกรณกีารขอจา่ยขาดเงินสะสม เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ.2560 

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 
 

ประเภท ต่อเดือน จํานวนการกนัเงนิ คดิเปน็เงิน 
สํารองจ่ายคา่ใช้จ่ายประจํา    
เงินเดือนฝ่ายการเมือง 199,860 3 เดือน 599,580
เงินเดือนฝ่ายประจํา 402,181 3 เดือน 1,206,543
เบ้ียยังชีพผู้พิการ 76,000 3 เดือน 228,000
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 355,100 3 เดือน 1,065,300
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 2,000 3 เดือน 6,000
รายจ่ายประจําอ่ืน 300,000 3 เดือน 900,000

รวมเป็นเงิน   4,005,423
สํารองจ่ายกรณสีาธารณภัย วงเงินสะสมคงเหลือ 

4,580,241.16 
ร้อยละ 10 ของวงเงิน

สะสมคงเหลือ 
458,024.11

รวมเงินทีต่้องกันไว้ 4,463,447.11
เงินสะสม ณ 30 พ.ย.2559 8,585,664.16

เงินสะสมที่สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได ้ 4,122,217.05
 


