
 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลเมืองเกษตร 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ครั้งที่  1  ประจ าปี  255๘ 

วันที่    ๒๒  เดือน ธันวาคม   พ.ศ.   255๘  เวลา  09.30  น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลเมืองเกษตร 

*********************** 
ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางละม่อม   หวังปรุงกลาง ประธานสภา อบต. ละม่อม   หวังปรุงกลาง 
2 นางสุวิมล      เจมส์ รองประธานสภา อบต. สุวิมล     เจมส ์
3 นายส าเนา    วนกลาง สมาชิกสภา อบต. ม.1 ส าเนา    วนกลาง 
4 นายจวน       มีก าปัง สมาชิกสภา อบต. ม.1 จวน       มีก าปัง 
5 นายภูวนาถ   หวังเฝ้ากลาง สมาชิกสภา อบต. ม.2 ภูวนาถ   หวังเฝ้ากลาง 
6 นายสมชาย   ระบือพิณ สมาชิกสภา อบต. ม.3 สมชาย    ระบือพิณ 
7 นายจรัญ       หวังฟังกลาง สมาชิกสภา อบต. ม.4 จรัญ       หวังฟังกลาง 
8 นางยุพิณ       หวังประสพกลาง สมาชิกสภา อบต. ม.4 ยุพิณ      หวังประสพกลาง 
9 นายประพันธ์   ตากิ่มนอก สมาชิกสภา อบต. ม5 ประพันธ์  ตากิ่มนอก 

10 นางบุญยัง   หวังเชิดกลาง สมาชิกสภา อบต. ม.5 บุญยัง     หวังเชิดกลาง 
1๑ นายวิโรจน์   มีก าปัง สมาชิกสภา อบต. ม.6 วิโรจน์     มีก าปัง 
1๒ นายปรีชา   โหขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม.7 ลา 
1๓ นายเสงี่ยม   หวังเขตกลาง สมาชิกสภา อบต. ม.7 เสงี่ยม      หวังเขตกลาง 
1๔ จ.ส.ต.นรินทร์   ชูพันดุง เลขานุการสภา อบต. จ.ส.ต.นรินทร์   ชูพันดุง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายเสนอ    เกี้ยวกลาง นายก อบต. เสนอ      เกี้ยวกลาง 
2 นายรถชนะ    เอมโคกสูง รองนายก อบต. รถชนะ    เอมโคกสูง 
3 นายเฉลิม     หมายปิดกลาง รองนายก อบต. เฉลิม      หมายปิดกลาง 
4 นางสาวสุชานันท์ ฝ่ายกลาง เลขานายก  อบต. สุชานันท์  ฝ่ายกลาง 
5 น.ส.ลดาวัลย ์  เนตรทิพวัลย์ ผู้อ านวยการกองคลัง ลดาวัลย์   เนตรทิพวัลย์ 
6 น.ส.กฤษณา  เจริญนอก หัวหน้าส านักงานปลัด กฤษณา    เจริญนอก 
7 นายกิตติศักดิ์   คงทวี หัวหน้าส่วนโยธา กิตติศักดิ์   คงทวี 
๘ น.ส.นุชนาถ   มุ่งยุทธกลาง นักวิชาการศึกษา นุชนาถ     มุ่งยุทธกลาง 
๙ นางลลิตา      พลจอหอ บุคลากร ลลิตา       พลจอหอ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 นายปรีชา โหขุนทด สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๗ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น   

เปิดประชุมเวลา  09.30  น.  โดยนางละม่อม  หวังปรุงกลาง  ต าแหน่ง  ประธานสภา  อบต. 
เมืองเกษตร  ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม  และ  จ.ส.ต. นรินทร์  ชูพันดุง  เลขานุการสภาฯ  
บันทึกรายงานการประชุม 

เลขานุการสภาฯ   -  บัดนี้  ผู้มาประชุมได้เข้าห้องประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญประธานได้เปิดการประชุม
และด าเนินการประชุมต่อไป 

ประธานสภา -  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ขอเปิดการประชุมสภา  อบต. เมืองเกษตร  เพ่ือพิจารณาตาม
ระเบียบวาระการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยสมัยที่ ๔  ครั้งที่  1  ประจ าปี   255๘  ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา   ๑.๑   ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา,    คณะผู้บริหาร     และพนักงานส่วนต าบล   

ของ  อบต. เมืองเกษตร  ทุกท่าน  ที่ได้เข้าประชุมครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน 
๑.๒  ตามท่ีได้มีการประกาศ    อบต. เมืองเกษตร  ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี   
พ.ศ. 255๘  ดังนั้น  จึงได้มีประกาศเรียกประชุมสภา  อบต.   เมืองเกษตร  สมัยสามัญครั้งที่  
๔  ประจ าปี พ.ศ.255๘  มีก าหนด  ไม่เกิน 15  วัน  ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – 2๘  ธันวาคม  255๘   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธาน สภา  -  ส าหรับรายงานการประชุมสภา  อบต.  เมืองเกษตร  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓ 

ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๘ ครั้งที่แล้ว  ซึ่ง 
คณะกรรมการตรวจรายงาน การประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว    และเสนอต่อ
ประธานสภาเพ่ือให้ที่ประชุม     สภาได้พิจารณา  ดังนั้น  จึงขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบว่า
ถูกต้องหรือไม่  และมีข้อความใดจะขอแก้ไข  เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมหรือไม่  หากมีให้ เสนอ
ได้  ถ้าไม่มีขอมติที ่ ประชุมว่า  ท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม                รับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียง 1๑ เสียง ประธานงดออกเสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 255๘  
ประธานสภา -  ด้วยท่านนายก อบต. เมืองเกษตร  ได้น าเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาซึ่ง

คณะท างานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้รายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ขอเชิญท่านนายก อบต.ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมขอเชิญ 

นายเสนอ  เกี้ยวกลาง -   ด้วยคณะท างานตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้รายงานผลการติดตามและ 
นายก อบต.  ประเมินผลแผนพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน 

แผนพัฒนาสามปี   คือ  ก าหนดการติดตามและประเมินไม่น้อยกว่า  1  ครั้ง      วัตถุประสงค์
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาครั้งนี้เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ ที่ 
อบต.   ได้ตั้งงบประมาณไว้ซึ่งตามแนวทางการติดตามของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจติดตามรายได้     แต่ในส่วนของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนได้ก าหนด 
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แนวทางไว้กว้าง ๆ อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  โดยการติดตามประเมินผลฯครั้งนี้คัดเอาเฉพาะ
โครงการที่ตรงตามแผนพัฒนาที่บรรจุในปี 2๕๕๘     และเป็นโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณใน
ข้อบัญญัติการจ่ายขาดเงินสะสมและการขออนุมัติโครงการที่มีการเบิกจ่าย (รายละเอียด)ตาม
เอกสารที่แจกให้ในที่ประชุม) 

มติที่ประชุม                เอกฉันท์รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายเสนอ เกี้ยวกลาง ๔.1  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561)  ฉบับเพ่ิมเติม  ครั้งที่  1  
นายก อบต.   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ  22  ก าหนดให้การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

แผนพัฒนาสามปี  ให้ด าเนินการตามระเบียบ  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ   ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนา 

สามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือ 
เปลี่ยนแปลง  เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

3. ผู้บริหารท้องถิ่น  พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือ 
เปลี่ยนแปลง  และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี 
ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน   
แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร  
ขอให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจดูร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)  ฉบับ
เพ่ิมเติม ครั้งที่  1  รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน  จึงขอชี้แจงรายละเอียด 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  4    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
4.1  แนวทางการพัฒนาด้านการคมนาคม   ขอเพ่ิมจ านวน  5  โครงการ ดังนี้ 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองโบสถ์  หมู่ที่  7  
งบประมาณ  121,000  บาท  

- ซอยสมพร  กว้าง  4.0 เมตร  ยาว  62.0 เมตร  หนา  0.15  เมตร 
๒. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านหนองโบสถ์  หมู่ที่  7  งบประมาณ  

127,000  บาท 
จุดที่  1  ซอยศรีโบสถ์  กว้าง  4 เมตร  ยาว  124 เมตร  หนา  0.10  เมตร 
จุดที่  2  ซอยนิคม (เริ่มจากท้ายซอย)  กว้าง  4 เมตร  ยาว  110 เมตร  หนา   
0.10 เมตร 
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จุดที่  3  ซอยหนองโบสถ์-ป่ารวก  กว้าง  5 เมตร  ยาว  320 เมตร  หนา  0.10เมตร 
๓. โครงการยกระดับถนนซอยนิคม  บ้านหนองโบสถ์  หมู่ที่  7  งบประมาณ  
50,000  บาท  สูงจากเดิม  50 เซนติเมตร  ระยะทาง  200  เมตร 
๔. โครงการถนนหินคลุกหนองกราด  บ้านคูเมือง  หมู่ที่  2  งบประมาณ   
300,000  บาท  กว้าง  4  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว  800  เมตร     
๕. โครงการเสริมไหล่ทางคอนกรีตบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่  7  งบประมาณ   
350,000  บาท   

- เสริมคันดิน  หนา  0.10  เมตร   2  ข้างทาง  ข้างละ  1  เมตร   ยาว  
1,200  เมตร 

- เสริมลูกรัง  หนา  0.20  เมตร  2  ข้างทาง  ข้างละ  1  เมตร   ยาว  
1,200  เมตร  

4.4  แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค  ขอ
เพ่ิมจ านวน  1  โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการขยายเขตสระน้ าประปาบ้านโนนต าหนัก  หมู่ที่  4   งบประมาณ  
299,000  บาท 
จุดที่  1  ฝั่งตะวันออก  กว้าง  6.0 เมตร  ยาว  80.0 เมตร  ลึกเฉลี่ย  8.0  เมตร 
จุดที่  2  ฝั่งตะวันตก  กว้าง  3.0 เมตร  ยาว  70.0 เมตร  ลึกเฉลี่ย  8.0  เมตร 
จุดที่  3  ฝั่งทิศใต้  กว้าง  3.0 เมตร  ยาว  30.0 เมตร  ลึกเฉลี่ย  8.0  เมตร 

ขอเปลี่ยนแปลงจ านวน  1  โครงการ  ดังนี้ 
    ข้อความจากเดิม 

โครงการขุดลอกสระน้ าบ้านหนองโบสถ์  จ านวน  1  สระ  ลึกจากเดิม   3  เมตร  
งบประมาณ  300,000  บาท 

    ข้อความใหม่ 
โครงการขุดลอกสระน้ าบ้านหนองโบสถ์  จ านวน  2  สระ  ลึกจากเดิม   2  เมตร  

งบประมาณ  600,000  บาท 
ยุทธศาสตร์ที่  5    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

5.1 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก  เยาวชน
และประชาชน 

ขอเพ่ิมจ านวน  1  โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.เมืองเกษตร  

งบประมาณ  138,000 บาทรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรง
เหล็ก  กว้าง  0.15 เมตร  หนา  0.1  เมตร  ระยะทาง  77  เมตร  

ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการที่ดี   
ขอเพ่ิมเติม   จ านวน   1  โครงการ    

๑.  โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์อาคารเอนกประสงค์  จ านวน    1  ชุด   
งบประมาณ 65,000  บาท 



-๕- 
 

มติที่ประชุม                -เอกฉันท์รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
 
นายเสนอ   เกี้ยวกลาง ๔.2  การพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  ของ 
 นายก อบต.      องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ข้อ  26  และข้อ  27  มีข้ันตอนการด าเนินการ  ดังนี้ 

1.   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ  รวบรวมแผนงานโครงการของ  อบต.  
หน่วยงานราชการ  หน่วยงานส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ของ อบต. จัดท าเป็นร่างแผนด าเนินงาน  เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาฯ 

2.  คณะกรรมการพัฒนาฯ  พิจารณาร่างแผนด าเนินงานแล้วเสนอต่อผู้บริหารของ  
อบต.  ประกาศเป็นแผนด าเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ 
ประกาศขอให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจดูร่างแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2559  ให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  น าเสนอต่อที่ประชุม  

 
นางสาวณัฐวรัญญา  เกลมกลาง - การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559   นั้น 
จนท.วิเคราะห์ฯ  เป็นการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

พ.ศ.  2558     ซึ่งตามระเบียบฯ   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
จะต้องจัดท าร่างแผนด าเนินงาน    ในส่วนของแผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2559    ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  ซึ่งโครงการและงบประมาณในแผน
ด าเนินงาน  สามารถด าเนินการได้เลย  โดยแผนด าเนินงานนี้  ด าเนินการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ซึ่งในแผน
ด าเนินงานมีด้วยกัน  2  ส่วนด้วยกันตามเอกสารที่แจกให้คณะกรรมการทุกท่าน    
ประกอบด้วย  ส่วนที่  1  บทน า  ประกอบด้วย  บทน า , วัตถุประสงค์ของการจัดท า
แผนการด าเนินงาน , ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน และประโยชน์ของแผน
ด าเนินงานและส่วนที่  2  บัญชีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วยบัญชีสรุป
จ านวนโครงการและงบประมาณ  และบัญชีโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ   โดยแยกตาม
ยุทธศาสตร์   8  ยุทธศาสตร์  ดังนี้   

   1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  มีทั้งสิ้น  4  โครงการ  จ านวนเงิน 
งบประมาณ  120,000  บาท 
2.  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  มีทั้งสิ้น  2๐  โครงการ 
จ านวนเงินงบประมาณ  ๖,๙๕๗,700  บาท 
3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  มีทั้งสิ้น  5  โครงการ 
จ านวนเงินงบประมาณ  105,000  บาท 
4.  ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค  มีทั้งสิ้น   
14  โครงการ   จ านวนเงินงบประมาณ  1,106,000  บาท 

 



-๖- 
5.  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการศึกษา  มีทั้งสิ้น  19  โครงการ 
จ านวนเงินงบประมาณ  2,464,720  บาท 
6.  ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น  มีทั้งสิ้น  5  โครงการ    จ านวนเงินงบประมาณ  130,000  บาท 
7.  ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตาม 
หลักการบริหารกิจการที่ดี  มีทั้งสิ้น 11  โครงการ    จ านวนเงินงบประมาณ   
1,407,900  บาท 
8.  ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาด้านท่องเที่ยว  มีทั้งสิ้น  2  โครงการ 
จ านวนเงินงบประมาณ  260,000  บาท 
 รวมทั้งสิ้น  7๕   โครงการ  งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น   12,๔๔๑, 320    
บาท  รายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการและระยะเวลาด าเนินการ (ตามเอกสารที่ 
แจกให้) 

นายเสนอ  เกี้ยวกลาง - ส าหรับร่างแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ. 2559  ที่ได้ร่วมกันพิจารณาจัดท า 
นายก อบต. ฉบับนี้  จะได้น าเสนอผู้บริหารเพ่ือประกาศเป็นแผนด าเนินงานและเสนอสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลเมืองเกษตรเพ่ือทราบในล าดับต่อไป  และมีคณะกรรมการท่านใด  จะ
เสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ 

มติที่ประชุม                -เอกฉันท์รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕        เรื่องการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) 

๕.1  เรื่องการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ี
                                      (พ.ศ.2558-2560) 
นายเสนอ  เกี้ยวกลาง    -ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
นายก อบต.  2558 - 2560)   เมื่อวันที่  5  มิถุนายน  2557  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ 

ด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558 -2560 ) เฉพาะในปี 2558  รวม   
178  โครงการ  งบประมาณ  48,120,834  บาท   มีโครงการพัฒนาที่บรรจุอยู่ใน 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2558 จ านวน  93  โครงการ งบประมาณตาม 
ข้อบัญญัติ  19,068,180  บาท  ในปีงบประมาณ 2558  องค์การบริหารส่วน 
ต าบลเมืองเกษตร   มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ  โดยมีโครงการที่ได้ด าเนินการรวม  66  โครงการ  
 จ านวนเงิน 15,502,780.14  บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 

 
 
 
สรุปได้ดังนี้ 
-  โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558-2560) ( เฉพาะปี 2558)       
    มีจ านวน   178  โครงการ 
-  โครงการที่น าไปบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558         
   มีจ านวน   93  โครงการ        คิดเป็นร้อยละ   52.24 
-  โครงการที่ได้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ 2558    
   มีจ านวน   66  โครงการ    คิดเป็นร้อยละ   37.07 

   จึงน าเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
มติที่ประชุม                เอกฉันท์รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

ยุทธศาสตร ์

โครงการตามแผนพัฒนา 
สามป ี

โครงการตามข้อบญัญัติ
งบประมาณรายจ่าย 

โครงการที่ได้ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

4 320,000 3 251,300.00 3 230,835.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

40 7,493,814 26 6,400,900.00 15 5,509,711.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม 

13 225,000 6 113,000.00 3 59,950.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

65 28,902,500 23 4,221,980.00 22 3,520,095.66 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา 

25 5,182,520 16 4,338,520.00 9 3,570,024.88 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศาสนา  ประเพณี  
วัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

10 409,000 5 150,000.00 3 40,305.00 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกจิการที่ด ี

19 5,328,000 12 3,332,480.00 9 2,328,858.60 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 

2 260,000 2 260,000.00 2 243,000.00 

รวม 178 48,120,834 93 19,068,180.00 66 15,502,780.14 



-๘- 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่อง การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

 พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
นายเสนอ  เกี้ยวกลาง -  เรียนประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.เมืองเกษตรทุกท่าน เนื่องจากประชาชนได้รับ 
นายก อบต.  ความเดือดร้อน  เรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่น  ถนนหนทาง การสัญจรไม่สะดวก  ขาด 
   แคลนน้ าอุปโภคบริโภค  ไม่เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นขออนุมัติสภาท้องถิ่น  เพื่อจ่ายขาด 

เงินสะสม  ดังต่อไปนี้ 
(1)  โครงการก่อสร้างถนนดิน (ดินขนย้าย)  บ้ านหนองไผ่  ม .1  ตั้งไว้   

99,500 บาท  เริ่มจากถนนดินเดิมสายปาช้าหนองไผ่ไปทางทิศตะวันออกสิ้นสุดที่
ถนนลาดยางระยะทาง 332  เมตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนดิน  กว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 332  เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร  พร้อมงานปรับเกลี่ย   (ตาม
บัญชีรายละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตรก าหนด) ปรากฏในแผนพัฒนา 
๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ หน้า ๗๖ ข้อ ๑๐๐ 

 (2)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้าน  บ้านหนองไผ่   
หมู่ที่ 1    ตั้งไว้  121,000  บาท  เริ่มจาก คสล.เดิมจากปากซอยไปทางทิศ

เหนือสิ้นสุดที่ระยะทาง 82.0 เมตร    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 3  เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 246   ตร.ม. 
พร้อมไหล่ทางลูกรัง กว้าง 0.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง (ตามบัญชี
รายละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตรก าหนด ) ปรากฏในแผนพัฒนา ๓ ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ หน้า ๕๐ ข้อ ๓ 

(3)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศาลตาปู่ใหม่  บ้านคูเมือง  
หมู่ที่ 2    ตั้งไว้  220,000  บาท  เริ่มจาก คสล.เดิมจากปากซอยไปทางทิศเหนือ
สิ้นสุดที่ระยะทาง 112.0 เมตร    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4  เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 448   ตร.ม. 
พร้อมไหล่ทางลูกรัง กว้าง 0.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง (ตามบัญชี
รายละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตรก าหนด ) ปรากฏในแผนพัฒนา ๓ ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ หน้า ๕๔ ข้อ ๒๐                                                                                                                             

(4)  โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังซอยยายเปลื้อง  หมู่ที่ 3  ตั้งไว้ 
160,000 บาท       เริ่มจากถนนเดิมไปทางทิศเหนือสิ้นสุดที่ระยะทาง 237  เมตร  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังซอยยายเปลื้อง    กว้าง 5.00 
เมตร ระยะทาง 237  เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาณงานดินถมไม่น้อย
กว่า 1,185  ลบ.ม.และถนนลูกรัง  กว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง 237  เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า 189.6  ลบ.ม.   (ตามบัญชี
รายละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตรก าหนด)  ปรากฏในแผนพัฒนา ๓ ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ หน้า ๕๔ ข้อ ๓๐                         

(5) โครงการขยายสระน้ าประปาบ้านโนนต าหนัก หมู่ที่ 4   ตั้งไว้ 299,000  
บาท   บริเวณสระน้ าบ้านโนนต าหนัก หมู่ที่ 4     เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการขุดดินขน
ย้าย จุดที่ 1 ฝั่งตะวันออก กว้าง 6.0เมตร ยาว 80.0 เมตร ลึกเฉลี่ย  8.0 เมตร จุดที่  



-๙- 
2 ฝั่งตะวันตก กว้าง 3.0เมตร ยาว 70.0 เมตร ลึกเฉลี่ย  8.0  เมตร จุดที่ 3 ฝั่งทิศใต้ 
กว้าง 3.0เมตร ยาว 30.0 เมตร ลึกเฉลี่ย  8.0 เมตร หรือมีปริมาณงานดินขุดขนย้าย
รวมกันไม่น้อยกว่า 6,240  ลบ.ม.   (ตามบัญชีรายละเอียดและแบบแปลนของ อบต.
เมืองเกษตรก าหนด)      ปรากฏในแผนพัฒนา ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ เพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่  ๑ หน้า ๘ ข้อ ๑                           

 (6)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายหม้อบ้านโนนเกษตร 
หมู่ที่ 5      ตั้งไว้  140,000  บาท  เริ่มจาก คสล.เดิมจากปากซอยไปทางทิศเหนือ
สิ้นสุดที่ระยะทาง 76.0 เมตร    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 
3.5  เมตร ยาว 76.0  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 266   ตร.ม. 
พร้อมไหล่ทางลูกรัง กว้าง 0.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง (ตามบัญชี
รายละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตรก าหนด )ปรากฏในแผนพัฒนา ๓ ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ หน้า ๖๔ ข้อ ๕๑                         

                             (7) โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านโนนเกษตร-บ้านเมืองทอง   บ้าน 
โนนเกษตร หมู่ที่ 5    ตั้งไว้  80,000  บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงถนน
หินคลุก กว้าง 4  เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 160 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย(ตามบัญชีรายละเอียดและแบบ
แปลนของ อบต.เมืองเกษตรก าหนด)ปรากฏในแผนพัฒนา ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
หน้า ๗๕ ข้อ ๙๗                         

(8)   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไก่ชน  บ้านเมืองทอง  หมู่
ที่ 6   ตั้งไว้  220,000  บาท  เริ่มจาก คสล.เดิมจากไปทางทิศเหนือสิ้นสุดที่ระยะทาง 
128.0 เมตร    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.5  เมตร ยาว 
128 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 448   ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง 
กว้าง 0.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง (ตามบัญชีรายละเอียดและแบบแปลน
ของ อบต.เมืองเกษตรก าหนด) ปรากฏในแผนพัฒนา ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ หน้า 
๖๙ ข้อ ๗๓                         

(9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7     
ตั้งไว้  121,000  บาท  เริ่มจาก ปากซอยไปทางทิศใต้สิ้นสุดที่ระยะทาง 62.0 เมตร    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสมพร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4 เมตร ยาว 62 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 248   ตร.ม. 
พร้อมไหล่ทางลูกรัง กว้าง 0.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง  (ตามบัญชี
รายละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตรก าหนด) )      ปรากฏในแผนพัฒนา 
๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่  ๑ หน้า ๖ ข้อ ๓                           
      (10) โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านหนองโบสถ์    บ้านหนองโบสถ์  
หมู่ที่ 7     ตั้งไว้  127,000  บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุก 
จุดที่ 1 ซอยศรีโบสถ์ กว้าง 4  เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.10 เมตร  จุดที่ 2 ซอย
นิคม(เริ่มจากท้ายซอย) กว้าง 4  เมตร ยาว 110  เมตร หนา 0.10 เมตร  จุดที่ 3 
ซอยหนองโบสถ์-ป่ารวก กว้าง 5  เมตร ยาว 320  เมตร หนา 0.10 เมตร   หรือมี 



-๑๐- 
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 253.6  ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย(ตามบัญชี
รายละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตรก าหนด) )      ปรากฏในแผนพัฒนา 
๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่  ๑ หน้า ๕ ข้อ ๒                          

(11) โครงการเกรดปรับเกลี่ยถนน อบต.เมืองเกษตร ตั้งไว้ 99,000 บาท      
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ดังนี้ 

- จุดที่1 บริเวณถนนบ้านหนองไผ่ ม.1  กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ปรับเกลี่ย ไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม.  

- จุดที่2 บริเวณถนนบ้านคูเมือง ม.2  กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ปรับเกลี่ย ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.  

- จุดที่3 บริเวณถนนบ้านโนนต าหนัก ม.4  กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ปรับเกลี่ย ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. 

- จุดที่4 บริเวณถนนบ้านโนนเกษตร ม.5  กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ปรับเกลี่ย ไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม. 

- จุดที่5 บริเวณถนนบ้านเมืองทอง ม.6  กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ปรับเกลี่ย ไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม. 

- จุดที่6 บริเวณถนนบ้านหนองโบสถ์  ม.7  กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ปรับเกลี่ย ไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม.)      ปรากฏในแผนพัฒนา ๓ ปี พ.ศ. 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  หน้า ๗๔ ข้อ ๙๒                           

 (12)  โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
เมืองเกษตร ตั้งไว้   175,000       บาท บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลเมืองเกษตร 
อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พ้ืนที่รวม 516  ตารางเมตร   หนา 0.1 เมตร  (ตามบัญชี
รายละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตรก าหนด) )      ปรากฏในแผนพัฒนา 
๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  หน้า ๑๐๓ ข้อ ๒๑                             

(13)  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร ตั้ง
ไว้   138,000       บาท บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลเมืองเกษตร อ าเภอขาม
สะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก กว้าง 0.15  เมตร  หนา 0.1 เมตร ตาม
ระยะทาง 77.0  เมตร  (ตามบัญชีรายละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตร
ก าหนด)  )      ปรากฏในแผนพัฒนา ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  ๑ หน้า ๑๐  ข้อ ๑                           

ประธานสภา               - ตามท่ีทา่นนายก อบต.  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจ านวน ๑๓  โครงการที่แจ้งแล้วนั้น   
จึงขอมติที่ประชุมเห็นควรให้จ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่สมาชิกท่านใด เห็นชอบให้ยกมือ
ขึ้น   

มติที่ประชุม  เอกฉันท์เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
   ตามท่ีเสนอได้  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๑  เสียง 
 



-๑๑- 
ระเบียบวาระท่ี  ๗ เรื่อง   ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙ 
จ.ส.ต. นรินทร์ฯ : ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงว่ามีส่วน 

ราชการ มีความประสงค์จะขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี ๒๕๕๙  เนื่องจากมีความจ าเป็นที่จะต้ องจ่ายงบประมาณตามรายการรายจ่าย   
จึงขอโอนลด ๒  รายการ โอนเพ่ิมตั้งเป็นรายการใหม่ ๑ รายการ   ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

จ.ส.ต. นรินทร์ฯ : ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงมีส่วน 
ราชการมีความประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๕๙  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ 
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  ข้อ  ๒๗ การโอนงบประมาณราย 
จ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง  
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ซึ่งมีรายละเอียด  
ดังนี้ 

   โอนลด 
   งบด าเนินการ   ค่าตอบแทน 
    -ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้  ๓๖,๐๐๐.- บาท เพ่ือจ่ายให้แก่พนักงานส่วนต าบลองค์การ 

บริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  ที่ได้รับตามสิทธิ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เบิกจ่ายแล้ว ๐.- บาท  งบประมาณ
คงเหลือ ๓๖,๐๐๐.- บาท โอนลด ๓๖,๐๐๐ .- บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๐.- 
บาท    (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ค่าใช้สอย 
 -รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  ๘๙,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ได้แก่ จัดพิมพ์   เข้าเล่มเอกสารแผนพัฒนาต าบล   เอกสาร
งบประมาณ  และงานตามนโยบายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับมอบหมายให้
ด าเนินการ  ค่าเย็บ  หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าตักสิ่งปฏิกูล  ค่าระวาง  ค่า
โฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้  ค่าเบี้ยประกัน  
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีทางศาลฯลฯ  ค่าจ้างเหมาบริการ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดเก็บ
ค่าน้ าประปาหมู่บ้าน (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๕๙,๐๐๐.- บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 
๓๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๐๐๐.- บาท  งบประมาณคงเหลือ ๘๘,๐๐๐.- บาท โอน
ลด ๙,๐๐๐ .- บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๗๙,๐๐๐.- บาท    (กองช่าง)  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 
ค่าสาธารณูปโภค 
 -ค่าไฟฟ้า  ตั้งไว้  ๖๐,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าขอกิจการประปาเบิกจ่าย
แล้ว ๓,๘๘๙.๔๖ บาท  งบประมาณคงเหลือ ๕๖,๑๑๐.๕๔  บาท โอนลด ๒๐,๐๐๐ .- บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๓๖,๑๑๐.๕๔ บาท (กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
งบลงทุน     ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 



-๑๒- 
๑. โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงอาคารเอนกประสงค์  ตั้งไว้ ๖๕,๐๐๐.- บาท  เพ่ือ

จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงอาคารเอนกประสงค์  จ านวน ๑ ชุด  (ครุภัณฑ์ 
ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร มีความ
จ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินงาน  ตั้งงบประมาณรายจ่ายตาม 
ราคาท้องตลาดในท้องถิ่นนั้น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว๑๙๘๙  ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒) (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  คุณลักษณะครุภัณฑ์ประกอบด้วย 

๑.  เพาเวอร์แอมป์เสียงเบส  ก าลังขับไม่น้อยกว่า ๔๕๐  วัตต์@ ๘ โอห์ม 
จ านวน ๑ เครื่อง 

๒. เพาเวอร์แอมป์ขับเสียงกลางแหลมก าลังขับไม่น้อยกว่า ๓๕๐ วัตต์@ 
๘ โอห์ม  จ านวน ๑ เครื่อง 

๓. ตู้ล าโพงเสียงเบส  ขนาดดอกล าโพง  ๑๘ นิ้ว  จ านวน ๑ คู ่
๔. ตู้ล าโพงเสียงกลางแหลม  ขนาดดอกล าโพง ๑๕ นิ้ว จ านวน ๑ คู ่
๕. ไมค์ลอย  รัศมีสัญญาณ ๑๕๐ เมตร จ านวน ๑ ชุด 
๖. อีควอไลเซอร์  ๓๐ แบนด์  ความถ่ีระหว่าง ๒๕ hz-๑๒db จ านวน ๑ 

ตัว 
๗. ครอสโอเวอร์ ๒ way ความถี่ ๔๐ hz-๒๔db จ านวน ๑ ตวั 
๘. มิกซ์ ๘ channal / USB จ านวน ๑ ตัว 
๙. เอซีเอ้าท์เล็ท  จ านวน ๑ ตัว 
๑๐.  ไมค์สาย สายสัญญาณ ๒๐ เมตร จ านวน ๑ ตัว 
๑๑.  ตู้ไม้ RACK ส าหรับใส่ชุดเครื่องเสียง  จ านวน ๑ ตู้ 
๑๒.  ขาไมค์โครโพน  จ านวน ๑ ตัว 
๑๓.  สายสัญญาณครบชุด 
๑๔.  สายล าโพงข้างละ ๕ เมตร 

 
มติที่ประชุม   : เห็นชอบการขอโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙ 
   ตามท่ีเสนอได้  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๑  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๘  รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประธานสภา  -   ด้วยคณะผู้บริหาร      อบต. เมืองเกษตร     โดยท่านนายก อบต. เมืองเกษตร   

( นายเสนอ  เกี้ยวกลาง )      จะได้รายงานผลการปฏิบัติงาน     และรายงานการเงิน
บัญชี   ในรอบปี  พ.ศ. 255๘   ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ   ดังนั้นขอเรียนเชิญท่าน
นายก อบต. เมืองเกษตร  ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ 

นายเสนอ   เกี้ยวกลาง -   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภา อบต. เมืองเกษตร  ทุกท่าน 
นายก อบต.  กระผมนายเสนอ    เกี้ยวกลาง    นายก  อบต. เมืองเกษตร    จะได้รายงานผลการ 
   ปฏิบัติงานและรายงานการเงินและบัญชีของ    อบต.เมืองเกษตร    รอบปี  255๘    

mailto:%20เพาเวอร์แอมป์เสียงเบส%20%20กำลังขับไม่น้อยกว่า%20๔๕๐%20%20วัตต์@%20๘


-๑๓- 
   ตั้งแต่   วันที่  1  ตุลาคม   255๗ -   30  กันยายน  255๘   ให้ที่ประชุมทราบ   

(ตามเอกสารที่แจกให้ในที่ประชุม) 
ประธานสภา  -   ตามท่ีท่านนายก อบต.เมืองเกษตร  ได้รายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานผล 

การเงินและบัญชีในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘   ตั้งแต่   1  ตุลาคม 255๗ ถึง  30  
กันยายน  255๘        ให้ที่ปะชุมได้รับทราบแล้วนั้น      มีท่านใดจะซักถามหรืออภิปราย
เพ่ิมเติมหรือไม่   หากมีให้ซักถามได้   หากไม่มีขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม                เอกฉันท์รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี  ๙ เรื่องอ่ืน 
ประธานสภา  -  ในระเบียบวาระนี้  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาหรือไม่   
   หากมี ให้เสนอได้   
มติที่ประชุม  รับทราบ  ไม่มี 
ประธานสภา  -  เมื่อไม่มีเรื่องพิจารณาแล้ว  ขอขอบคุณสมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  และ 
   ผู้เข้าร่วม ประชุมทุกท่าน   ขอปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา      1๒.๐๐   น. 
 
 
             รับรองถูกต้อง               ผู้จดรายงานการประชุม   
ลงชื่อ                  ลงชื่อ   จ.ส.ต.  
          (นางละม่อม    หวังปรุงกลาง)               (นรินทร์      ชูพันดงุ) 
      ประธานสภา อบต. เมืองเกษตร                  เลขานุการสภา อบต. เมืองเกษตร 
           ๒๒   ธันวาคม  255๘               ๒๒   ธันวาคม 255๘ 
 

           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

     (ลงชื่อ)      
      (นายส าเนา   วนกลาง) 
     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      ๒๒  ธันวาคม  255๘ 
 

 (ลงชื่อ)                     (ลงชื่อ)  
  ( นายจวน  มีก าปัง)           ( นายสมชาย   ระบือพิณ) 
         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  ๒๒  ธันวาคม  255๘                                ๒๒  ธันวาคม  255๘ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 


