เรื่อง

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ ๑ ประจาปี 2561
*****************************************

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม ได้กาหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองกระทุ่ม สมัยสามัญสมัยแรก ประจาปี 2562 ระหว่างวันที่ 2 – 16 เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2562 นั้น
บัดนี้ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม ในคราวประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ
สมัยแรก ครั้งที่ ๑ เมื่อวันเสาร์ ที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ได้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑ ประจาปี 2561 ดังรายละเอียดตามสาเนาบันทึกการประชุม
แนบท้ายประกาศนี้
.
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

( นายเสกสรรค์ พัวพงศ์วิริยะ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม

1
สาเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2561
วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2561
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม ชั้น 2
*************************************
รายชื่อผู้มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1. นายเสกสรรค์ พัวพงศ์วิริยะ
2. นายประกอบ อยู่หมื่นไวย
3. นางสุกานดา เยี่ยมสูงเนิน
4. นางบุญบันดาล ประสงค์
5. นางวิลาวรรณ คงหมื่นไวย
6. นายเลี่ยม รักพุดซา
7. นายสมชาย สมพงษ์
8. นางสาวสีไพร เภาจัตุรัส
9. นายกุศล นพพลกลัง
10. นางศิริรัตน์ สมใจ
11. นายณรงค์ ศรีอภัย
12. นางจินตนา ขอถือกลาง
13. นายไพรัช ลันขุนทด
14. นายประเสริฐ สวัสดิ์พุดซา
15. นางอรทัย แก้ววงษา
16. นายประเสริฐ แฉล้มในเมือง
17. นายบรรเทิง ปลั่งกลาง
18. นางสาวมัลลิกา เสริฐนวลแสง

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต.หนองกระทุ่ม
รองประธานสภา อบต.หนองกระทุ่ม
สมาชิก อบต.หนองกระทุ่ม หมู่ 1
สมาชิก อบต.หนองกระทุ่ม หมู่ 2
สมาชิก อบต.หนองกระทุ่ม หมู่ 2
สมาชิก อบต.หนองกระทุ่ม หมู่ 3
สมาชิก อบต.หนองกระทุ่ม หมู่ 4
สมาชิก อบต.หนองกระทุ่ม หมู่ 5
สมาชิก อบต.หนองกระทุ่ม หมู่ 5
สมาชิก อบต.หนองกระทุ่ม หมู่ 6
สมาชิก อบต.หนองกระทุ่ม หมู่ 6
สมาชิก อบต.หนองกระทุ่ม หมู่ 7
สมาชิก อบต.หนองกระทุ่ม หมู่ 7
สมาชิก อบต.หนองกระทุ่ม หมู่ 8
สมาชิก อบต.หนองกระทุ่ม หมู่ 8
สมาชิก อบต.หนองกระทุ่ม หมู่ 9
สมาชิก อบต.หนองกระทุ่ม หมู่ 9
เลขานุการ สภา อบต.หนองกระทุ่ม

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
นายจักรพันธุ์ อินทร์หมื่นไวย

สมาชิก อบต.หนองกระทุ่ม หมู่ 3

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสุทิน ชาติพุดซา
2. นางศิริโฉม ตุลา
3. นายณรงค์ บวชสันเทียะ
4. นางจันทร์รัตน์ รัตนสุวรรณ
5. นายประยุทธ แจนพิมาย
6. นายสุเทพ นามกระโทก
7. นายผ่อง พุ่มพวง
8. นายโฮ ศรีทา
9. นายแจ้ง สถาพร

นายก อบต.หนองกระทุ่ม
รองนายก อบต.หนองกระทุ่ม
รองนายก อบต.หนองกระทุ่ม
เลขานุการนายก อบต.หนองกระทุ่ม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
ตัวแทนประชาคม
ตัวแทนประชาคม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
ตัวแทนประชาคม

ลายมือชื่อ
เสกสรรค์ พัวพงศ์วิริยะ
ประกอบ อยู่หมื่นไวย
สุกานดา เยี่ยมสูงเนิน
บุญบันดาล ประสงค์
วิลาวรรณ คงหมื่นไวย
เลี่ยม รักพุดซา
สมชาย สมพงษ์
สีไพร เภาจัตุรัส
กุศล นพพลกลัง
ศิริรัตน์ สมใจ
ณรงค์ ศรีอภัย
จินตนา ขอถือกลาง
ไพรัช ลันขุนทด
ประเสริฐ สวัสดิ์พุดซา
อรทัย แก้ววงษา
ประเสริฐ แฉล้มในเมือง
บรรเทิง ปลั่งกลาง
มัลลิกา เสริฐนวลแสง

/ 10. นายปรีดี ...
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10. นายปรีดี พูนจันอัด
11. นายทั่ง เภาจัตุรัส
12. นายประเทือง จ้อยพุดซา
13. นายจารุเวช เพ็ชรหมื่นไวย
14. นายทร ชุมศรี
15. นายสุรวุธ บูรณาศานติคุปต์
16. นายศักดิ์ชัย ชาติพุดซา
17. นายปรีชา ชุ่มพุดซา
18. นายชัยสิทธิ์ วิเศษหมื่นไวย
19. นายประคอง ขอถือกลาง
20. นายสวัสดิ์ เวียนสันเทียะ
21. นายสุทัศน์ เข็มทอง
22. นางสุวรรณา จันทร์หมื่นไวย
23. นายริม รักพุดซา
24. นายวีระ บวชสันเทียะ
25. จ.อ.ปกรณ์ ทองเปลว
26. นายมนตรี ยวงทรัพย์

ผู้ช่วยกานัน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านช่องลม หมู่ที่ 5
ผู้ใหญ่บ้านนาตม หมู่ที่ 9
ผู้ใหญ่บ้านพระ หมู่ที่ 3
ตัวแทนประชาคม
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
กานันตาบลหนองกระทุ่ม
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้ใหญ่บ้านส้มปุอย หมู่ที่ 8
ผู้ใหญ่บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 7
ตัวแทนประชาคม
สารวัตรกานัน
ผู้ใหญ่บ้านฝูาย หมู่ที่ 4
ตัวแทนประชาคม
ผู้ใหญ่บ้านคอกวัว หมู่ที่ 6
หัวหน้าสานักปลัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 นาฬิกา
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่มมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่ ว นตาบลหนองกระทุ่ม จุ ด ธูป เที ย นบู ช าพระรั ตนตรั ย แล้ ว กล่ า วเปิด การประชุ มสภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบล
หนองกระทุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1) เรื่อง รับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตาบล รายจ่าเอกปกรณ์ ทองเปลว ตาแหน่ง
หัวหน้าสานักปลัด สังกัด สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลท่าลาดขาว อาเภอโชคชัย
จั งหวัดนครราชสี มา ย้ายมาดารงตาแหน่ง หั ว หน้าส านักปลั ด สั งกัด ส านักงานปลั ด
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 แทนตาแหน่งเดิมที่
ว่างเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
1.2) เรื่อง การจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจาปี 2562 กาหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 27
ธันวาคม 2561 ช่วงเย็น บริเวณหน้าบ้านนายก อบต.หนองกระทุ่ม
1.3) เรื่อง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วัน
อันตราย (ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562) โดยการตั้งจุด
สกัดและจุดบริการประชาชน จานวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
204 หรือทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ด้านตะวันตก) หรือนิยมเรียกในชื่อ ถนนบายพาส
(เลี่ยงเมือง) หลักกิโลเมตรที่ 7 – 8 บริเวณศาลาที่พักผู้โดยสาร (ตรงข้ามทางเข้าศาล
ปกครองเขตพื้นที่บ้านนาตมฝั่งขาออก) ระหว่างวันที่ 11 – 13 เมษายน 2561 ,
จุดที่ 2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 204 หลักกิโลเมตรที่ 7 – 8 บริเวณปากทางเข้า
บ้านคอกวัว (ตรงข้ามทางเข้าบ้านนาตม) ฝั่งขาเข้า ระหว่างวันที่ 14 – 17 เมษายน
2561 โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจาจุดสกัดและจุดบริการประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
/ อบต. , อปพร. , ...
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ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภา ฯ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

นายก อบต.

อบต. , อปพร. , อาสาสมัครตารวจชุมชนต้านยาเสพติด , กานัน และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 – 9
เพื่อคอยให้บริการและอานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรในช่วงเทศกาล ร่วมกับ
อาเภอเมืองนครราชสีมา , กองทัพภาคที่ 2 โดยมณฑลทหารบกที่ 21 , สถานีตารวจภูธร
เมืองนครราชสีมา และวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
1.4) เรื่ อ ง รายงานเงิน สะสมคงเหลือ ณ วัน ที่ 30 กั น ยายน 2561 เงินสะสม
คงเหลือที่นาไปใช้จ่ายได้เป็นจานวนเงิน 15,593,113.46 บาท (สิบห้าล้านห้าแสนเก้า
หมื่น สามพัน หนึ่ งร้ อยสิ บสามบาทสี่ สิ บหกสตางค์) ตามเอกสารสรุปแบบรายงานการใช้
จ่ายเงินสะสมของ อปท.เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ที่แจกให้ที่ประชุมทราบแล้ว
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (เมื่อวันพุธที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.
2561 เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561)
ให้เลขานุการ ฯ อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561 ซึ่งได้แจกสาเนารายงานการประชุมดังกล่าว
ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่มทุกท่านแล้ว และขอมติที่ประชุม
เพื่อรับรองรายงานการประชุม
รับ ทราบ และไม่มีส มาชิกสภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลหนองกระทุ่มท่านใด ขอแก้ไข
รายงานการประชุม และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบล
หนองกระทุ่ม สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561 จานวน 16 เสียง
ไม่มาประชุม 1 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา อบต.)
เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
3.1) เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ รับโอนทรัพย์สิน ซึ่งเป็นสาธารณูปโภค จาก
บริษัท ปฐวีภูมิพัฒน์ จากัด (ถนนและสวนสาธารณะภายในโครงการจัดสรร Tropical
Living 1) ให้เป็นสาธารณประโยชน์ตามมาตรา 44 (3) แห่งพระราชบัญญัติการ
จัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
เสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม ได้เป็นผู้ชี้แจงสรุประเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินการรับโอนทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณูปโภค และความพร้อมในการรับ
โอนทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณูปโภค
ขอชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทรัพย์สินสาธารณูปโภค และความพร้อมในการรับ
โอนทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณูปโภค ดังนี้
ด้ ว ยบริ ษั ท ปฐวี ภู มิ พั ฒ น์ จ ากั ด ได้ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง เรื่ อ งขอโอนทรั พ ย์ สิ น แปลงที่ เ ป็ น
สาธารณูปโภค จานวน 4 แปลง ประเภทถนนจานวน 2 แปลง คือ แปลงที่ 1 ขนาด
ความกว้างถนน 8.00 เมตร ลึก 24.00 เมตร , แปลงที่ 2 ความกว้างถนน 8.00
เมตร ลึก 25.00 เมตร , แปลงสวน 1 แปลง ขนาด 137.50 ตารางวา และแปลง
นิติบุคคล 1 แปลง ขนาด 21.50 ตารางวา ให้เป็นสาธารณประโยชน์ให้กับองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.
2543 นั้น ซึ่งทรัพย์สินสาธารณูปโภคดังกล่าว อบต.หนองกระทุ่มพิจารณาแล้วไม่มี ความ
จาเป็นในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่จะรับโอน และประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
/ อีกทั้งไม่มี...
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ปลัด อบต.

อีกทั้งไม่มีความพร้ อมด้านบุคลากรและงบประมาณในการซ่อมแซมและบารุงรักษาดูแล
ทรัพย์สินสาธารณูปโภคดังกล่าว ในส่วนของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ
รับโอนทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณูปโภค ขอให้ปลัด อบต.หนองกระทุ่มได้เป็นผู้ชี้แจงต่อไป
ขอชี้แ จงรายละเอี ย ดในส่ ว นของระเบี ย บกฎหมายที่ เ กี่ย วข้อ งกั บ การดาเนิน การรั บโอน
ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณูปโภค ตามลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2558
มาตรา 44 ผู้จัดสรรที่ดินจะพ้นจากหน้าที่บารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา
43 เมื่อได้ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ภายหลังจากครบกาหนดระยะเวลาที่ผู้จัดสรรที่ดิน
รับผิดชอบการบารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา 23 (5) แล้วตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1.) ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น เพื่อรับโอนทรัพย์สินดังกล่าวไปจั ดการและดูแลบารุงรักษา
ภายในเวลาที่ผู้จัดสรรที่ดินกาหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้
จัดสรรที่ดิน
(2.) ผู้จัดสรรที่ดินได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ดาเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใดเพื่อการบารุงรักษาสาธารณูปโภค หรือดาเนินการจดทะเบียนโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้เป็นสาธารณประโยชน์
2. ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ว่าด้วยการโอนสาธารณูปโภคให้แก่นิติบุคคล
หมู่ บ้ า นจั ด สรรหรื อ นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายอื่ น และการขออนุ มั ติ ด าเนิ น การเพื่ อ การ
บารุงรักษาสาธารณูปโภค หรือดาเนินการจดทะเบียนโอนทรัพย์สินให้เป็นสาธารณประโยชน์
พ.ศ. 2559
ข้ อ 18 ในกรณี ที่ ผู้ จั ด สรรที่ ดิ น ประสงค์ จ ะจดทะเบี ย นโอนทรั พ ย์ สิ น ให้ เ ป็ น
สาธารณประโยชน์ ให้ผู้จัดสรรที่ดินแจ้งเป็นหนังสือให้หน่วยงานผู้รับโอนทรัพย์สินทราบ
และให้ส่งมอบเงินค่าบารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินต้องรับผิดชอบ เมื่อพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารหลั กฐานครบถ้ว นถูกต้องแล้ ว ให้ จดทะเบียนโอนทรัพย์สิ น
ดั ง กล่ า วให้ เ ป็ น สาธารณประโยชน์ และให้ ผู้ จั ด สรรที่ ดิ น พ้ น จากหน้ า ที่ บ ารุ ง รั ก ษา
สาธารณูปโภคที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553
ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทาดังกล่าว
มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ
นั้น ๆ ได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
4. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560
มาตรา 122 ให้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัส ดุ พ.ศ. 2535
และระเบี ย บส านั กนายกรัฐ มนตรี ว่าด้ว ยการพัส ดุด้ว ยวิธีก ารทางอิเล็ กทรอนิกส์ พ.ศ.
2549 และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกาหนดใด ๆ เกี่ยวกับ
/ พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง …
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พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับ
ของระเบี ย บส านั กนายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ว ยการพัส ดุ พ.ศ. 2535 หรื อระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 แล้วแต่กรณี
รวมทั้ ง มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ เ กี่ ย วกั บ พั ส ดุ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง หรื อ การบริ ห ารพั ส ดุ ข อง
หน่วยงานของรัฐ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะ
มีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
5. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น
ข้อ 3 กรณีการรับโอนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดาเนินการดังนี้
3.2) การรับโอนทรัพย์สิ นขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ควรคานึงถึง
ความจาเป็นในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่จะรับโอนมา สภาพของทรัพย์สิน อายุการใช้
งาน การซ่อมแซมและการบารุงดูแลรักษา ขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการ เช่น ความพร้อมด้านบุคลากร งบประมาณ สถานที่ เป็นต้น

ประธานสภา ฯ

ซึ่งบริษัท ปฐวีภูมิพัฒน์ จากัด เมื่อได้ขายที่ดินจัดสรรโครงการ Tropical Living
1 ให้กับผู้ซื้อครบแล้ว ก็ได้แจ้งให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพื่อรับโอน
ทรัพย์สินสาธารณูปโภคภายในโครงการ Tropical Living 1 ไปจัดการและดูแล
บ ารุ ง รั ก ษา แต่ ผู้ ซื้ อ ที่ ดิ น จั ด สรรไม่ จั ด ตั้ ง นิ ติ บุ ค คลหมู่ บ้ า นจั ด สรรเพื่ อ รั บ โอนทรั พ ย์ สิ น
สาธารณูปโภคภายในโครงการ Tropical Living 1 ไปจัดการและดูแลบารุงรักษา และ
บริษัท ปฐวีภูมิพัฒน์ จากัด ผู้จัดสรรที่ดินโครงการ Tropical Living 1 ประสงค์จะพ้น
จากหน้ า ที่ บ ารุ ง รั ก ษาสาธารณู ป โภค โดยการจดทะเบี ย นโอนทรั พ ย์ สิ น ให้ เ ป็ น
สาธารณประโยชน์ จึงมีหนังสือแจ้งให้ อบต.หนองกระทุ่มทราบเพื่อรับโอนทรัพย์สินให้เป็น
สาธารณประโยชน์ แต่ ในกรณีที่มีการอุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ อบต.หนองกระทุ่ม
หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทาดังกล่าวมีเงื่อนไข
หรือมีภาระติดพัน อบต.หนองกระทุ่มจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภา อบต.หนองกระทุ่ม โดยให้คานึงถึงความจาเป็นในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินที่จะรับโอนมา สภาพของทรัพย์สิน อายุการใช้งาน การซ่อมแซมและการบารุง
ดูแลรักษา ขีดความสามารถของ อบต.หนองกระทุ่มด้านการบริหารจัดการ เช่น ความ
พร้อมด้านบุคลากร งบประมาณ สถานที่ เป็นต้น
ดังนั้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม
ได้ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ ก่ อ นรั บ โอนทรั พ ย์ สิ น ซึ่ ง เป็ น สาธารณู ป โภคให้ เ ป็ น
สาธารณประโยชน์ตามมาตรา 44 (3) แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
และแจ้งบริษัท ปฐวีภูมิพัฒน์ จากัด เพื่อทราบต่อไป
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการรับโอนทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณูปโภคให้
เป็น สาธารณประโยชน์ตามมาตรา 44 (3) แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.
2543
/ ที่ประชุม
...
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นายก อบต.

รับทราบ และได้พิจารณาร่วมกันแล้ว มีมติเห็นชอบ จานวน 16 เสียง ไม่มาประชุม 1
เสี ย ง และงดออกเสี ย ง 1 เสี ย ง (ประธานสภา อบต.) ไม่ รั บ โอนทรั พ ย์ สิ น ซึ่ ง เป็ น
สาธารณูปโภคจากบริษัท ปฐวีภูมิพัฒน์ จากัด ให้เป็นสาธารณประโยชน์ ตามมาตรา 44
(3) แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ตามที่นายก อบต.หนองกระทุ่มได้
ชี้แจง
3.2 เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบเพื่อจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปี 2562 ครั้งที่ 1
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม
เสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม ได้เป็นผู้ชี้แจงถึงความจาเป็น และ
รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 ให้ที่
ประชุมได้รับทราบ
นางสุทิน ชาติพุดซา แจ้งว่าในเขตพื้นที่ตาบลหนองกระทุ่ม มีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะ
ดาเนิ น การช่ว ยเหลื อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ ตามโครงการหรือ
กิจกรรมที่มีอยู่ในแผนพัฒนาตาบล ดังนั้น จึงใคร่ขอเสนอโครงการที่จาเป็นเร่งด่วน และ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยตรง เพื่อจ่ายขาดเงินสะสม โดยการพิจารณาเห็นชอบ
เพื่อจ่ายขาดเงินสะสมนั้น จะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิ น การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1.) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ของ อปท. ซึ่งเกี่ยวกับด้านการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ อปท. หรือ
กิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาของ อปท.หรือตามที่กฎหมายกาหนด
2.) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของ อปท. แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
3.) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ ว อปท.ต้องดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้
เสร็ จ สิ้ น ภายในระยะเวลาไม่ เ กิ น หนึ่ ง ปี ถั ด ไป หากไม่ ด าเนิ น การภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้ อปท.มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจา และ
กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ดาเนินถึงฐานะ
การเงิน และเสถียรภาพในระยะยาว
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 7272
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้ อปท.ถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้ อนให้แก่ประชาชนตามอานาจหน้าที่ และ
สนับสนุนการดาเนินการตามนโยบายของรัฐได้ โดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพทางการคลังใน
ระยะยาว โดยสรุปดังนี้
/ 1.) พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม...
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1.) พิจ ารณาใช้ จ่ า ยเงิ นสะสมอย่ า งระมั ด ระวั ง เพื่ อ มิ ใ ห้ เ กิด ผลกระทบต่ อ การ
บริหารงาน ตามอานาจหน้าที่ของ อปท.ในระยะยาว
2.) ในการขออนุมัติให้จ่ายเงินสะสมให้ อปท.ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้
ณ ปั จ จุ บั น โดยหั ก เงิ น สะสมส่ ง สมทบกองทุ น ส่ ง เสริ ม กิ จ การขององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่นแต่ล ะประเภท แล้ ว นาไปหั กรายการเงินสะสมที่ได้รับ
อนุ มัติแล้ ว แต่ยังไม่ได้ดาเนินการหรือยังไม่ได้เบิกจ่าย เพื่อพิสู จน์ยอดเงิน
สะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สามารถนาไปใช้ได้
3.) เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่ น พ.ศ. 2547 และที่ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ 89 วรรคท้า ย ที่
กาหนดให้ อปท.จะต้องมี ยอดเงินสะสมคงเหลื อเพียงพอที่จะจ่ ายค่า ใช้จ่า ย
ประจ าและกรณีฉุ กเฉิ นที่มี ส าธารณภัย เกิด ขึ้น โดยการใช้ จ่ายเงิน สะสมให้
คานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว ดังนั้น ก่อนจะนาเงินสะสม
ตามจานวนในข้อ 2 ไปใช้ ให้ อปท.ส ารองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายในกรณี
ดังต่อไปนี้
3.1) ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยคานวณจากฐานเงินเดือน
ค่าจ้างบุคลากรท้องถิ่น ประมาณหกเดือน
3.2) ส ารองรายจ่ายประจาที่จะต้องจ่ายให้ ประชาชน เช่น เบี้ยยังชีพ
ผู้สู งอายุ เงินเบี้ยความพิการและผู้ปุว ยเอดส์ ในกรณีที่งบประมาณไม่
เพียงพอ หรือได้รับการจัดสรรล่าช้าประมาณสามเดือน
3.3) สารองจ่ายกรณีสาธารณภัย โดยสารองไว้ประมาณร้อยละสิบของ
ยอดวงเงินสะสมคงเหลือหลังจากหักรายการตามข้อ 2 , ข้อ 3.1 และข้อ
3.2
4.) กาหนดแนวทางดาเนินการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาเงินสะสมไปใช้
จ่ายเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ดังนี้
4.1) โครงการที่ดาเนินการจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่าง
แท้จริง ไม่เป็นการใช้จ่ายในกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์หรือฟุุมเฟือยเกิน
ความจาเป็น
4.2) เป็นโครงการหรือกิจ การที่อ ยู่ในอานาจหน้ าที่ของ อปท.ด้านการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ หรือกิจการที่
จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน
4.3) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอานาจหน้าที่
เพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ ความสาคัญกับ
โครงการ ดังนี้
4.3.1) ด้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้างถนน
ก่อสร้าง ระบบระบายน้า ก่อสร้างสวนสาธารณะ ก่อสร้างสนามกีฬา
4.3.2) ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่ออุปโภคบริโภคและน้าเพื่อ
การเกษตร เช่น สร้าง/ซ่อมระบบประปา ถังน้ากลางประจาหมู่บ้าน ทา
ฝายน้าล้น ขุดเจาะบ่อบาดาล ธนาคารน้าใต้ดิน ขุดลอกห้วยหนองคลองบึง
/ 4.3.3) การพัฒนาตลาดท้องถิ่น …
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4.3.3) การพัฒนาตลาดท้องถิ่น เช่น การจัดให้มีหรือปรับปรุง
ตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.3.4) การจัดการขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดในท้องถิ่น
4.3.5) การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การจัดสิ่งอานวย
ความสะดวกขั้ น พื้ น ฐานการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับบริการขั้นพื้นฐานด้านสังคม สาธารณสุข และ
คุณภาพชีวิต การส่ งเสริมการฝึ กอาชีพให้ กับผู้ ด้อยโอกาส เด็กกาพร้า
ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ
4.3.6) ด้านการศึกษา เช่น การปรั บปรุง อาคารสถานศึกษา
สนามเด็กเล่น สร้างปัญญาการเรียนรู้ของเด็ก
4.3.7) ด้ า นการสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานตามหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน เศรษฐกิจ
พอเพียงตามรอยพ่อ ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารร้านค้า ชุมชน ตลาดชุมชน
4.3.8) ด้านสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น เช่น ก่อสร้างห้องสุขา ก่อสร้างถนนไปแหล่งท่องเที่ยว
4.3.9) การจัดให้มีการบารุงสนามกีฬาหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
4.3.10) ด้านโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ
เช่น ถนน สะพาน อ่างเก็บน้าขนาดเล็ก สถานีสูบน้าด้วยไฟฟูา
อนึ่ง การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การ
กีฬาหรือการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสาคัญกับการใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบ
ตามนโยบายของรัฐบาลด้วย
5.) การรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อผู้มีอานาจอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม
แล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมให้จังหวัด
ทราบและให้จังหวัดรายงานผลทางระบบ e-Plan
นายก อบต.หนองกระทุ่มจึงขอเสนอจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ
2562 ครั้ ง ที่ 1 ที่ไ ด้ ดาเนิน การตามระเบี ยบดั งกล่ าวข้ างต้ นแล้ ว คือ เงิ น
คงเหลือสะสมประจาปีงบประมาณ 2562 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) เงิน
สะสมคงเหลือที่นาไปใช้จ่ายได้เป็นจานวนเงิน 15,593,113.46 บาท (สิบห้า
ล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบสามบาทสี่สิบหกสตางค์) ดังรายละเอียด
ตามแบบรายงานยอดเงินสะสมที่แจกให้ที่ประชุมแล้ว และนายก อบต.ได้เสนอให้ที่
ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1
เพื่อจั ดท าโครงการพัฒ นาในพื้น ที่ หมวดค่าครุ ภัณฑ์ที่ดิ นและสิ่ ง ก่อสร้า ง เป็ น
จานวนเงินทั้งสิ้น 3,572,000.00 บาท (สามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาท
ถ้วน) รายละเอียดดังต่อไปนี้
/ 1.) โครงการวางท่อระบายน้า ...
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1.) โครงการวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. (ซอยศาลตาปูุ) หมู่ที่ 1 บ้านหนองหญ้างาม
โดยวางท่อ ค.ส.ล.  0.60 เมตร มอก.ชั้น 3 อัดแรง จานวน 160 ท่อน
บ่อพัก ค.ส.ล. จานวน 15 บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็ก จราจรคอนกรีต พร้อมปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปู า ย ตามแบบ อบต.หนองกระทุ่ ม ก าหนด เป็ นเงิ น
550,000.00 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
เหตุผลความจาเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังและเป็นทางระบายน้า เนื่องจาก
สภาพพื้ นที่ มี น้าท่ วมขั ง น้าไม่ สามารถระบายออกได้ สภาพพื้ นที่ เดิม ไม่มีท่อ
ระบายน้า ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร
2.) โครงการวางท่อระบายน้า สายทางเข้า อบต. หมู่ที่ 3 บ้านพระ โดยวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล.  0.60 เมตร มอก.ชั้น 3 อัดแรง จานวน 208 ท่อน
บ่อพัก ค.ส.ล. จานวน 20 บ่อ ฝาปิดเหล็ก ปูายโครงการ จานวน 1 ปูาย
ตามแบบ อบต.หนองกระทุ่มกาหนด เป็นเงิน 720,000.00 บาท (เจ็ดแสน
สองหมื่นบาทถ้วน)
เหตุผลความจาเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังและเป็นทางระบายน้า เนื่องจาก
สภาพพื้ นที่ มี น้าท่ วมขั ง น้าไม่ สามารถระบายออกได้ สภาพพื้ นที่ เดิม ไม่มีท่ อ
ระบายน้า ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร
3.) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านฝูาย (สายเกษตร) โดยก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. พร้อมปูายโครงการ จานวน 1
ปูา ย ตามแบบ อบต.หนองกระทุ่ ม ก าหนด เป็น เงิ น 462,000.00 บาท
(สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
เหตุผลความจาเป็น เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจรไปมาของ
ประชาชน เนื่ อ งจากสภาพเดิ ม เป็ น ถนนดิ น ยากต่ อ การสัญ จรของชาวบ้ า น
ในช่วงหน้าฝนการสัญจรยากลาบาก
4.) โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ซอยนางนกเทศ หมู่ที่ 6 บ้านคอกวัว โดย
ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.30 เมตร พร้อมเสริมถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม. พร้อมปูายโครงการ
จานวน 1 ปูาย ตามแบบ อบต.หนองกระทุ่มกาหนด เป็นเงิน 320,000.00
บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
เหตุผลความจาเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังและเป็นทางระบายน้า เนื่องจาก
สภาพพื้ นที่ มี น้าท่ วมขั ง น้าไม่ สามารถระบายออกได้ สภาพพื้ นที่ เดิม ไม่มีท่อ
ระบายน้า ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร
5.) โครงการวางท่อ ค.ส.ล.  0.60 เมตร มอก.ชั้น 3 อัดแรง หมู่ที่ 7 บ้าน
หนองกระทุ่ม (จากบ้าน ส.ดอน – เมรี่วิลล่า) โดยวางท่อ ค.ส.ล.  0.60 เมตร
มอก.ชั้น 3 อัดแรง ยาว 165.00 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิดตะแกรงเหล็ก
และคื นผิ วจราจรคอนกรี ต พร้ อ มปูา ยโครงการ จ านวน 1 ปู า ย เป็ นเงิ น
550,000.00 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
เหตุผลความจาเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังและเป็นทางระบายน้า เนื่องจาก
สภาพพื้ นที่ มี น้าท่ วมขั ง น้าไม่ สามารถระบายออกได้ สภาพพื้ นที่ เดิม ไม่มีท่อ
ระบายน้า ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร
/ 6.) โครงการวางท่อระบายน้า ...
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6.) โครงการวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านนาตม โดย
วางท่อระบายน้า ค.ส.ล.  0.40 เมตร มอก.ชั้น 3 อัดแรง จานวน 236
ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.95 x 0.95 เมตร จานวน 20 บ่อ
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก พร้อมเสริมถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 218.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ปูายโครงการ จานวน 1 ปูาย
ตามแบบ อบต.หนองกระทุ่มกาหนด เป็นเงิน 970,000.00 บาท (เก้าแสน
เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
เหตุ ผ ลความจ าเป็ น เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาน้ าท่ ว มขั ง และเป็ น ทางระบายน้ า
เนื่องจากสภาพพื้นที่มีน้าท่วมขัง น้าไม่สามารถระบายออกได้ สภาพพื้นที่เดิม
ไม่ มี ท่ อ ระบายน้ า ถนนทรุ ด ตั ว ต่ าลงเกิ ด น้ าท่ ว มขั ง ประชาชนได้ รั บ ความ
เดือดร้อนในการสัญจร
และขอเสนอจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1
เพื่อการใช้จ่ายเงินสะสมตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจาปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติม จานวน
63,200.00 บาท (หกหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่สามารถ
ดาเนิ น การตามระเบียบดังกล่ าวข้างต้นได้ เนื่องจากไม่ใช่กิจการที่เกี่ยวกับการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ อบต.หนองกระทุ่ม
หรือกิจการที่จัด ทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน แต่ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้กับ อบต.หนองกระทุ่ม เพื่อจ่ายให้กับ
ผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจาปีงบประมาณ 2559 ที่ยังค้างจ่าย จานวน
10 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 63,200.00 บาท (หกหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
แต่เนื่องจากเป็นการจัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่ง อบต.หนองกระทุ่ม
จะต้อ งตั้ งรั บเป็น รายได้ป ระจาปีง บประมาณปัจ จุบั นก่ อน ตามระเบีย บวิ ธีก าร
งบประมาณ ประกอบกับเบี้ยความพิการค้างจ่ายเป็นรายจ่ายปีเก่า ไม่ได้ประมาณ
การรายรับไว้และไม่สามารถตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีเพิ่มเติมได้
ทัน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 เงินที่ได้รับจัดสรรจึงตกเป็นเงินสะสมของ อบต.
หนองกระทุ่ม ไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 ซึ่งเป็น
ปีปั จจุ บัน ได้ อบต.หนองกระทุ่ม จึงต้องขอทาความตกลงกับผู้ ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมายกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิ กจ่ ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้เพิ่มเติม ข้อ 89 เพื่อใช้จ่ายเงิน
สะสมไปจ่ายเบี้ยความพิการตามที่ได้รับจัดสรร ภายหลังจากการพิจารณาขอความ
เห็นชอบเพื่อจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 จากสภา
อบต.หนองกระทุ่ม รายละเอียดดังต่อไปนี้
- โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ ประจาปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติม จานวน 63,200.00 บาท
(หกหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
เหตุผลความจาเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความ
พิการตามที่ได้รับจัดสรร
/ ประธานสภา ฯ
…
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ประธานสภา ฯ

ที่ประชุม

นายก อบต.

นางจินตนา ฯ

ที่ประชุม

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
1.) เห็นชอบด้วยหรือไม่ ที่จะให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2562
ครั้งที่ 1 เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 3,635,200.00 บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นห้าพัน
สองร้อยบาทถ้วน)
2.) เห็นชอบด้วยหรือไม่ ที่จะให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2562
ครั้งที่ 1 เพื่อจัดทาโครงการพัฒนา อบต. และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจาปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติม ตามที่นายก
อบต.ได้นาเสนอมา
รับทราบ และมีมติเห็ นชอบจานวน 16 เสียง ไม่มาประชุม 1 เสียง และงดออกเสียง
1 เสียง (ประธานสภา อบต.) ให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1
เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 3,635,200.00 บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อย
บาทถ้วน) เพื่อจัดทาโครงการตามที่นายก อบต.นาเสนอ เนื่องจากเป็นการบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อน และประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง
3.3 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา อบต.หนองกระทุ่ม จานวน 2 คน เพื่อ
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่
เสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม ได้เป็นผู้ชี้แจงถึงความจาเป็น และ
รายละเอียดเกี่ยวกับ การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา อบต.หนองกระทุ่ม จานวน 2 คน
เพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ด้วย อบต.หนองกระทุ่มจะดาเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุ ข ภาพระดั บ พื้ น ที่ แทนต าแหน่ ง เดิม ที่ ค รบวาระในวัน ที่ 31 ตุ ล าคม 2561 เพื่ อ
พิจ ารณาอนุ มั ติ แ ผนการเงิ น ประจ าปี ของกองทุ นหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ , พิ จ ารณาอนุ มั ติ
โครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน , ออกระเบียบที่จาเป็นเพื่อ
ประสิ ทธิภ าพในการบริห ารกองทุน , สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุ ขทั้งที่บ้าน ชุมชน และหน่วยบริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิ ทธิภ าพ , ให้
คาแนะน าในการจั ดทาข้อมูล และโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับ งานสาธารณสุ ขของ
กลุ่มเปูาหมายแก่หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน
และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในส่วนของสมาชิกสภา อบต.จะต้องได้รับ
การคัดเลือกจากสภา อบต. จานวน 2 คน และมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่
วันที่ออกคาสั่งแต่งตั้ง ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมดาเนินการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่จากสมาชิกสภา อบต. จานวน 2 คน
ขอเสนอชื่อนายเสกสรรค์ พัวพงศ์วิริยะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 เป็นคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ คนที่ 1 โดยมีผู้รับรอง 2 คน คือ
1. นายประเสริฐ สวัสดิ์พุดซา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
2. นายประเสริฐ แฉล้มในเมือง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการ ฯ ลาดับที่ 1 อีก
/ ประธานสภา ฯ
...
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ประธานสภา ฯ
นางสุกานดา ฯ

ที่ประชุม
ประธานสภา ฯ

นายก อบต.

ให้เสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการ ฯ ลาดับที่ 2
เสนอนายประกอบ อยู่หมื่นไวย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการ ฯ ลาดับที่
2 โดยมีผู้รับรอง 2 คน คือ
1. นายบรรเทิง ปลั่งกลาง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
2. นายสมชาย สมพงษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการ ฯ ลาดับที่ 2 อีก
เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออีก ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจานวน 16 เสียง ไม่มาประชุม 1 เสียง
และงดออกเสี ย ง 1 เสี ย ง (ประธานสภา อบต.) ให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กทั้ ง 2 คน เป็ น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ในส่วนของสมาชิกสภา อบต. และ
แจ้งรายชื่อให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. นายเสกสรรค์ พัวพงศ์วิริยะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
2. นายประกอบ อยู่หมื่นไวย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
3.4 เรื่อง การพิจารณาให้ค วามเห็น ชอบในการเข้า ร่วมสนองพระราชดาริโ ครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (อพ.สธ.)
เสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม ได้เป็นผู้ชี้แจงถึงหลักการและเหตุผล
ในการเข้าร่วมสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(อพ.สธ.) ให้ที่ประชุมได้รับทราบ
สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช บรมนาถบพิตร ทรง
เล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ของการอนุ รั กษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช ทรงเริ่ ม งานพั ฒ นาอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นต้นมา
โดยมีพระราชดาริให้ดาเนินการรวบรวมรักษาพรรณพืชต่าง ๆ ที่หายากและกาลังจะหมดไป
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสาน
พระราชปณิ ธ านต่ อ โดยพระราชทานให้ โ ครงการส่ ว นพระองค์ ฯ สวนจิ ต รลดา เป็ น
ผู้ ด าเนิ น การจั ด สร้ า งธนาคารพื ช พรรณขึ้ น ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็ น ต้ น มา การ
ดาเนิ นงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในระยะที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน มีหน่ว ยงาน
ต่าง ๆ ร่วมสนองพระราชดาริเป็นจานวนมาก โดยพื้นที่และกิจกรรมของโครงการได้ขยาย
และกระจายออกไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ รวมทั้งมีแนวทางการดาเนินงานที่หลากหลายมากขึ้น
โดยลาดับ และได้บรรลุผลก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยประจักษ์ชัดแล้ว จังหวัด
นครราชสีมาจึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อร่วมสนองพระราชดาริ โดยการสารวจและจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตาบล เพื่อที่จะรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้เป็น
มรดกของชาติไทยสืบไป จึงได้เสนอให้ที่ประชุมสภา อบต.หนองกระทุ่ม พิจารณาให้ความ
เห็ น ชอบในการเข้าร่ว มสนองพระราชดาริโ ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่อ งมาจาก
พระราชดาริ (อพ.สธ.) โดยการสารวจและจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น จานวน 9
หมู่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตาบล
/ ประธานสภา ฯ
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นายก อบต.
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ประธานสภา ฯ
นายก อบต.

เสนอให้ ที่ป ระชุมพิจารณาให้ ความเห็ นชอบ ในการเข้าร่ว มสนองพระราชดาริโ ครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (อพ.สธ.) จานวน 9 หมู่บ้าน ตามที่
นายก อบต.ได้นาเสนอมา
รับทราบ และมีมติเห็นชอบจานวน 16 เสียง ไม่มาประชุม 1 เสียง และงดออกเสียง
1 เสียง (ประธานสภา อบต.) ในการเข้าร่วมสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ (อพ.สธ.) จานวน 9 หมู่บ้าน ตามที่นายก อบต.นาเสนอ
เพื่อที่จะรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้เป็นมรดกของชาติไทยสืบไป
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจาปี 2561
รายงานผลการปฏิบัติงานและการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม ประจาปี 2561 ครั้งที่ 2 (ช่วงเดือนเมษายน 2561 – เดือนกันยายน
2561)
เสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม ได้เป็นผู้ชี้แจงสรุปผลการดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจาปี 2561 ครั้งที่ 2
ชี้แจงระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยการจัด ทาแผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดว่ า ให้ ค ณะกรรมการติ ด ตามประเ มิ น ผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่ น เพื่อ ให้ ผู้ บริห ารท้องถิ่ นเสนอผลการติด ตามและประเมิน ผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อทราบ พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือน
ตุล าคมของทุกปี ซึ่งบั ดนี้คณะกรรมการติ ดตาม ฯ ได้ด าเนินการสรุปผลการดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจาปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 (ช่วง
เดือนเมษายน 2561 – เดือนกันยายน 2561) เรียบร้อยแล้ว และได้นาเสนอต่อ นายก
อบต.หนองกระทุ่ม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภา อบต.หนองกระทุ่ม ดังรายละเอียดตามแบบ
ติดตามประเมินผลที่แจกให้ในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
รับทราบ
ให้นางสุทิน ชาติพุดซา นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม เป็นผู้แถลงผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2561 ครั้งที่ 2
ขอแถลงผลงานงบประมาณปี 2561 ไตรมาสที่ 3 ช่วงเดือน เมษายน 2561 ถึงเดือน
มิถุน ายน 2561 และไตรมาสที่ 4 ช่ว งเดือ นกรกฎาคม 2561 ถึ งเดือ นกัน ยายน
2561 โดยสรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กาหนดตามแผนในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.) ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ จานวน 1 โครงการ ดาเนินการ
แล้ว 1 โครงการ
2.) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา จานวน 5 โครงการ ดาเนินการแล้ว 4
โครงการ
/ 3.) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร ...
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3.) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร จานวน 1 โครงการ ดาเนินการแล้ว
1 โครงการ
4.) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม จานวน 14 โครงการ ดาเนินการแล้ว 4
โครงการ
5.) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข จานวน 12 โครงการ ดาเนินการแล้ว
4 โครงการ
6.) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน จ านวน 32 โครงการ
ดาเนินการแล้ว 10 โครงการ
7.) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และ
กีฬา จานวน 8 โครงการ ดาเนินการแล้ว 2 โครงการ
8.) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี จ านวน 9 โครงการ
ดาเนินการแล้ว 4 โครงการ
9.) ยุ ทธศาสตร์ด้ านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพ ย์สิ น จานวน 5
โครงการ ดาเนินการแล้ว 3 โครงการ
10.) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 2
โครงการ ดาเนินการแล้ว 2 โครงการ
รวมโครงการทั้ ง หมดในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี ปี ประจ าปี ง บประมาณ 2561
จานวนทั้งสิ้น 89 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 35 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
39.00 ทั้งนี้ เป็ นไปตามที่นายก อบต.หนองกระทุ่ม ได้แถลงนโยบายไว้เมื่อเข้าดารง
ตาแหน่ง และรายละเอียดโครงการ ตามสรุปผลการดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจาปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
รับทราบ
ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 12.00 นาฬิกา ซึ่งเป็นการปิดการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2561
มัลลิกา เสริฐนวลแสง ผู้จดบันทึกการประชุม
( นางสาวมัลลิกา เสริฐนวลแสง )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม

เสกสรรค์ พัวพงศ์วิริยะ
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
( นายเสกสรรค์ พัวพงศ์วิริยะ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม
ประกอบ อยู่หมื่นไวย
( นายประกอบ อยู่หมื่นไวย )
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
จินตนา ขอถือกลาง
( นางจินตนา ขอถือกลาง )
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สุกานดา เยี่ยมสูงเนิน
( นางสุกานดา เยี่ยมสูงเนิน )
เลขานุการ ฯ ตรวจรายงานการประชุม

