
รายงานการประชมุสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลเลงิแฝก 
สมัยสามัญ  สมยัที ่๑  ครัง้ที ่๒ ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๓ 
วนัที ่  ๑๔   กมุภาพนัธ ์  ๒๕๖๓    เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชมุองค์การบรหิารสว่นต าบลเลงิแฝก 
อ าเภอกุดรงั  จงัหวดัมหาสารคาม 
--------------------------------------------- 

ผูม้าประชมุ 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ หมายเหต ุ
๑ นายสุรพล   พันทอง ประธานสภาฯ สุรพล   พันทอง ส.อบต.หมู่ที่  ๑๒ 
๒ นายส ารอง    นาเจริญ รองประธานสภาฯ ส ารอง    นาเจริญ ส.อบต.หมู่ที่  ๑๔ 
๓ นายอนุสรณ์   ดวงศรี เลขานุการสภาฯ อนุสรณ์   ดวงศรี ปลัด  อบต. 
๔ นายอาจิตร์   วงษาจันทร์ สมาชิกสภาฯ ม.๑ อาจิตร์   วงษาจันทร์  
๕ นายสีโห  หมื่นสา สมาชิกสภาฯ ม.๑ สีโห  หมื่นสา  
๖ นางอุไร  เพวงค์ สมาชิกสภาฯ ม.๒ อุไร  เพวงค์  
๗ นายวิรัช   วัฒย ุ สมาชิกสภาฯ ม.๒ วิรัช   วัฒย ุ  
๘ นายบุญโฮม   แพงแสง สมาชิกสภาฯ ม.๓ บุญโฮม   แพงแสง  
๙ นายเสงี่ยม   ภูเฮืองแก้ว สมาชิกสภาฯ ม.๓ เสงี่ยม   ภูเฮืองแก้ว  

๑๐ นายประสิทธิ์   เสนาฤทธิ์ สมาชิกสภาฯ ม.๔ ประสิทธิ์   เสนาฤทธิ์  
๑๑ นายประเสริฐ   บุญดา สมาชิกสภาฯ ม.๔ ประเสริฐ   บุญดา  
๑๒ นายอ าคา  เสนาฤทธิ์ สมาชิกสภาฯ ม.๕ อ าคา  เสนาฤทธิ์  
๑๓ นายอุทัย   เวียงแก สมาชิกสภาฯ ม.๖ อุทัย   เวียงแก  
๑๔ นายสงกา   แทนหาร สมาชิกสภาฯ ม.๗ สงกา   แทนหาร  
๑๕ นายประสิทธิ์   มาวาน สมาชิกสภาฯ ม.๗ ประสิทธิ์   มาวาน  
๑๖ นายทองเพชร   โสดา สมาชิกสภาฯ ม.๘ ทองเพชร   โสดา  
๑๗ นายสมบัติ   รัฐเมือง สมาชิกสภาฯ ม.๙ สมบัติ   รัฐเมือง  
๑๘ นายพงษ์ศักดิ์   เสนาฤทธิ์ สมาชิกสภาฯ ม.๙ พงษ์ศักดิ์   เสนาฤทธิ์  
๑๙ นายเมฆ  ราชบุโฮม สมาชิกสภาฯ ม.๑๐ เมฆ  ราชบุโฮม  
๒๐ นายประสาร  โยธาทูล สมาชิกสภาฯ ม.๑๐ ประสาร  โยธาทูล  
๒๑ นายวิรัช   ภูจ าปา สมาชิกสภาฯ ม.๑๑ วิรัช   ภูจ าปา  
๒๒ นายอังคาร   ไชยขาม สมาชิกสภาฯ ม.๑๑ อังคาร   ไชยขาม  
๒๓ นายไพรัตน์   กลมลี สมาชิกสภาฯ ม.๑๒ ไพรัตน์   กลมลี  
๒๔ นายอาง   ศรีหวัง สมาชิกสภาฯ ม.๑๓ อาง   ศรีหวัง  
๒๕ นายบัวพันธ์  ปัตเป สมาชิกสภาฯ ม.๑๓ บัวพันธ์  ปัตเป  
๒๖ นายนิยม   ธรรมลา สมาชิกสภาฯ ม.๑๔ นิยม   ธรรมลา  
๒๗ นายดาวเรือง   หนูนี สมาชิกสภาฯ ม.๑๕ ดาวเรือง   หนูนี  



๒๘ นายณรงค์   เปภักดี สมาชิกสภาฯ ม.๑๕ ณรงค์   เปภักดี  

 
 
         (นายบุญโฮม  แพงแสง)             (นายสมบัติ   รัฐเมือง)                  (นายบัวพันธ์   ปัตเป) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

                                                                                                 หน้าที่  ๒  จากทั้งหมด ๒๐  หน้า 
 
ผู้ไม่มาประชมุ              

- ไมม่ ี- 
ผูเ้ขา้รว่มประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ หมายเหต ุ

๑ นายสมพร   ทวยจัด นายก อบต. สมพร   ทวยจัด  
๒ นายช านาญ   หนูนี รองนายก อบต. ช านาญ   หนูน ี  
๓ นายประถม   นาชัยสินธุ์ รองนายก อบต. ประถม   นาชัยสินธุ์  
๔ นางสาวสมจิตร  ล้ าเลิศ เลขานุการนายก อบต. สมจิตร  ล้ าเลิศ  
๕ นายอนุสรณ์  ดวงศรี ปลัด อบต. อนุสรณ์  ดวงศรี  
๖ นางจิตรอารีย์   สิงห์แก้ว รองปลัด  อบต. จิตรอารีย์   สิงห์แก้ว  
๗ นางเบญจมาภรณ์  ค าสา ผู้อ านวยการกองคลัง เบญจมาภรณ์  ค าสา  
๘ พ.จ.อ.เมธี  เหล่าศรี หัวหน้าส านักปลัด อบต. เมธี  เหล่าศรี  
๙ นางจันทร์เพ็ญ  ดงพงษ์ นักวิเคราะห์ฯ จันทร์เพ็ญ  ดงพงษ์  

๑๐ นายสมัย  สีหวัง นักจัดการงานทั่วไป สมัย  สีหวัง  
     

รวมสมาชิกสภาฯทั้งหมด           จ านวน   ๒๗  คน 
         ผู้มาประชุม               จ านวน    ๒๗   คน 
         ผู้ไม่มาประชุม        จ านวน     -     คน  
         ผู้ขาดประชุม         จ านวน      -    คน 
         ผู้เข้าร่วมประชุม    จ านวน    ๑๐   คน 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.05 น. 
เลขานุการสภาฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านเข้าห้องประชุมครับ 
(นายอนุสรณ์  ดวงศรี) เรียนท่านประธานสภา อบต.เลิงแฝก บัดนี้สมาชิกสภาฯ ได้มาครบองค์ประชุมและถึง

ก าหนดนัดประชุมสภาฯ ขอเชิญท่านจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยและท าหน้าที่
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ  

ประธานสภาฯ (ด าเนินการจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยแล้วกลับมา ณ ที่นั่ง) เชิญทุกท่านนั่งครับ 
 
 



ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องที่ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุม  เรื่อง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ 
ประจ าปี พ.ศ.256๓ เพ่ือพิจารณา  ญัตติที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ยื่น
ญัตติเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ได้พิจารณาตามระเบียบวาระต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
 (การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) 
ประธานสภาฯ เชิญ นายอนุสรณ์  ดวงศรี เลขานุการสภาฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ในระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
 
     (นายบุญโฮม  แพงแสง)             (นายสมบัติ   รัฐเมือง)                  (นายบัวพันธ ์  ปัตเป) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

                                                                                                 หน้าที่  ๓  จากทั้งหมด ๒๐  หน้า 
 
นายอนุสรณ์  ดวงศรี เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามที่ท่าน

ประธานฯได้อนุญาตให้ชี้แจง  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วนั้น  ขอเรียน
ต่อที่ประชุมว่า  รายงานประชุมอยู่ระหว่างการจัดท าและต้องส่ งให้คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯข้อ  
๓๓  ได้ตรวจสอบ  และน าเข้าวาระการประชุมเพื่อให้สภาฯได้รับรองต่อไป 

ประธานสภาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือให้เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ  ๓๓ ในการรับรองตามวาระนี้ขอยกไปเป็นการรับรอง
รายงานการประชุมในคราวต่อไป 

ที่ประชุม -รับทราบ- 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องกระทู้ถาม 
  -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
  -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องญัตติที่เสนอใหมเ่พ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ เรื่องพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ครั้งที่   ๒           

จ านวน   ๒๐  โครงการ   งบประมาณ   ๕,๘๖๒,๔๓๓   บาท  
ประธานสภาฯ ได้ให้นายอนุสรณ์   ดวงศรี  เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งระเบียบกฎหมาย  ในการพิจารณา

จ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
นายอนุสรณ์   ดวงศรี เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯผุ้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในการพิจารณาจ่ายขาด 
(เลขานุการสภาฯ) เงินสะสม  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 

ประชาชนตามความต้องการของประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน   การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑“ส่วนที่ ๓ การเบิกจ่ายเงินยืม” 

            “ข้อ ๘๗  ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับ 



รายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี   เพ่ือเป็นทุนส ารองเงิน
สะสม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ ๑ 
ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขอ
อนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 

(๒) กรณีท่ีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อย
ละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้
จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๙ (๑) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” 

 
 
     (นายบุญโฮม  แพงแสง)             (นายสมบัติ   รัฐเมือง)                  (นายบัวพันธ ์  ปัตเป) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

                                                                                                 หน้าที่  ๔  จากทั้งหมด ๒๐  หน้า 
 

ข้อ ๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก    
     สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

(๓) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว
 ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๖๑   

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 
ข้อ  ๓๖  วรรค สอง  การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม  หรือเงินอุดหนุนจากกระทรวง  ทบวง  กรมหรือหน่วยงานอ่ืนใด  ที่มี
ลักษณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะ



โดยไม่มีเงื่อนไข  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการตามที่ระบุ
ไว้ โดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้ฯ 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯท่านใด  จะสอบถามหรือสงสัยเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือระเบียบในการ 
  พิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วน    
  ต าบลได้เสนอญัตติต่อไป 

ประธานสภาฯ ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิกแฝก (นายสมพร  ทวยจัด)  ได้เสนอญัตติการจ่าย
ขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ครั้งที่  ๒  ต่อที่ประชุมฯ 

นายสมพร  ทวยจัด    เรียน   ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
(นายก  อบต.เลิงแฝก)     ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ได้ให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณ 

   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓  ไปแล้วนั้น 
 
 
 

     (นายบุญโฮม  แพงแสง)             (นายสมบัติ   รัฐเมือง)                  (นายบัวพันธ ์  ปัตเป) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

                                                                                                 หน้าที่  ๕  จากทั้งหมด ๒๐  หน้า 
 

    บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงิน 
    สะสม และเงินทุนส ารองเงินสะสม  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตาม 
    ความต้องการของประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน 
    ต าบล  ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
    การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 

ข้อมูลยอดเงินสะสม ณ ปัจจุบัน วันที่  ๓๑  ธันวาคม  256๒  องค์การ
บริหารส่วนต าบลเลิงแฝก มีเงินสะสม จ านวน  1๒,432,๑๘๗.๑๓  บาท       
(สิบสองล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสิบสามสตางค์)  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  256๓     ตั้งไว้     4๙,000,000.00    บาท 
เงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและ   
หักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก อปท.  แล้ว   จ านวน   1๒,432,๑๘๗.๑๓    บาท     
หัก  ส ารองรายจ่ายประจ าที่จะต้องจ่ายให้ ตามข้อ 89 (3)  

จ านวน    ๔,๓๐๘,๒๔0.00     บาท 
คงเหลือเงินสะสม                               จ านวน     8,1๒๓,๙๔๗.๑๓    บาท   
หัก  ส ารองกรณีสาธารณภัย 10 %  ตามข้อ  89 (3)   

      จ านวน       ๘๑๒,๓๙๔.๗๑     บาท    
คงเหลือเงินสะสม                       จ านวน     ๗,๓๑๑,๕๕๒.๔๒    บาท       
หัก  จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่  ๑  จ านวน       ๗๕๘,๕๐๐.๐๐     บาท   
 
 
 
  

 



คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้   จ านวน     ๖,๕๓๓,๐๕๒.๔2
 บาท       

ในครั้งนีอ้งค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกมีความจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไข     
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  
จ่ายขาดเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได ้จ านวน  ๕,๘๖๒,๔๓๓ บาท (ห้าล้านแปดแสนหกหม่ืน 
 สองพันสี่ร้อยสามสิบสามบาท)     

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้น าเสนอญัตติขอจ่ายขาด 
เงินสะสม  ประจ าปี  ๒๕๖๓  ในส่วนงบประมาณรายงานยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้คงเหลือ      
ณ  วันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๓  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 

ที่ประชุม   -ไม่มีผู้อภิปราย- 
ประธานสภาฯ ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ผู้เสนอญัตติได้เสนอญัตติจ่ายขาดเป็นราย

โครงการเพื่อให้สมาชิกสภาฯได้พิจารณาร่วมกัน 
 
 
(นายบุญโฮม  แพงแสง)             (นายสมบัติ   รัฐเมือง)                  (นายบัวพันธ์   ปตัเป) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

หน้าที่  ๖  จากทั้งหมด ๒๐  หน้า 
 
นายสมพร  ทวยจัด  เรียน  ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก รวมงบประมาณตั้งจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๐๐๐,๐00.-
บาท โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นของต าบลเลิงแฝก  ในด้านการศึกษา งานสาธารณสุข งานสังคมสงเคราะห์ การ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน งานด้านการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ การช่วยเหลือ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดถึงการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ และ
ตามนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ที่ได้แถลงต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก และได้ก าหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาเพ่ือให้ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  

เพ่ือให้การด าเนินงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น รวมตลอดถึงการด าเนินการต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน องค์การ
บริหารส่วนต าบลเลิงแฝก โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก จึงขอเสนอ
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ และงบประมาณด าเนินงานจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นเงินจ านวน ๕,๘๖๒,๔๓๗.- บาท         
(ห้าล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) 
เพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก จะได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงิน
สะสมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 



พิจารณาญัตติที่  ๕.๑.๑ โครงการขุดลอกล าห้วยฝายใหม่  บ้านเลิงแฝก หมู่ที่  
๑ 

๕.๑.๑ โครงการขุดลอกล าห้วยฝายใหม่  บ้านเลิงแฝก หมู่ที่  ๑ ปริมาณงาน  ปาก
บนกว้าง ๑๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๙๐.๐๐  เมตร   ลึกเฉลี่ย  ๑.๕๐   เมตร ความลาดเอียง  
1:1.5   ตามรายละเอียดรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
งบประมาณ  ๑๗๕,๐00.- บาท เพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

ประธานสภาฯ  ได้ถามต่อที่ประชุมสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย โครงการขุดลอกล าห้วย 
ฝายใหม่  บ้านเลิงแฝก หมู่ที่  ๑  หรือไม ่

ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดอภิปราย- 
ประธานสภาฯ  ได้ขอมติที่ประชุมผลปรากฏดังนี้ 
   มตทิีป่ระชมุ  อนมุัต ิ  ๒๖ เสยีง  
      ไม่อนมุัต ิ  ๐  เสยีง  
      งดออกเสยีง  ๑  คน  
 
(นายบุญโฮม  แพงแสง)             (นายสมบัติ   รัฐเมือง)                  (นายบัวพันธ์   ปตัเป) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
หน้าที่  ๗  จากทั้งหมด ๒๐  หน้า 

พิจารณาญัตติที่  ๕.๑.๒ โครงการขุดลอกล าห้วยสวนกล้วย  บ้านเลิงแฝก หมู่ที่  
๑ 

๕.๑.๒ โครงการขุดลอกล าห้วยฝายสวนกล้วย  บ้านเลิงแฝก หมู่ที่  ๑ ปริมาณงาน  
ปากบนกว้าง ๑๒.๐๐  เมตร  ยาว  ๒๐๐.๐๐  เมตร   ลึกเฉลี่ย  ๒.๐๐   เมตร ความลาด
เอียง  1:1.5  ตามรายละเอียดรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
งบประมาณ ๒๒๙,๕00.- บาท  เพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

ประธานสภาฯ  ได้ถามต่อที่ประชุมสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย โครงการขุดลอกล าห้วย 
สวนกล้วย  บ้านเลิงแฝก หมู่ที่  ๑  หรือไม ่

ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดอภิปราย- 
ประธานสภาฯ  ได้ขอมติที่ประชุมผลปรากฏดังนี้ 
   มตทิีป่ระชมุ  อนมุัต ิ  ๒๖ เสยีง  
      ไม่อนมุัต ิ  ๐  เสยีง  
      งดออกเสยีง  ๑  คน  

 
พิจารณาญัตติที่  ๕.๑.๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านปอแดง  หมู่ที่  
๒   
๕.๑.๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านปอแดง  หมู่ที่  ๒  ถนนสายจาก
บ้านนายสมพงษ์   จันทะศรี  ถึง นานายบุดดี   ทวยพา ปริมาณงาน  กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  
ยาว ๑๔๕.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  รายละเอียดรูปแบบรายการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเลิงแฝก งบประมาณ ๒๓0,๘๒๒.- บาท  เนื่องจากเป็นการแก้ไขเส้นทางจราจร
เพ่ือความสะดวกในการสัญจร 

ประธานสภาฯ  ได้ถามต่อที่ประชุมสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านปอแดง  หมู่ที่  ๒  หรือไม ่



ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดอภิปราย- 
ประธานสภาฯ  ได้ขอมติที่ประชุมผลปรากฏดังนี้ 
   มตทิีป่ระชมุ  อนมุัต ิ  ๒๖ เสยีง  
      ไม่อนมุัต ิ  ๐  เสยีง  
      งดออกเสยีง  ๑  คน  

พิจารณาญัตติที่  ๕.๑.๔ โครงการก่อสร้างถนนดิน   บ้านปอแดง  หมู่ที่  ๒   
๕.๑.๔ โครงการก่อสร้างถนนดิน   บ้านปอแดง  หมู่ที่   ๒  ถนนสายจาก

ถนนลาดยาง ถึง นายห า  แสนสี ปริมาณงาน  กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว ๑๕๐.๐๐  เมตร  
หนา  ๐.๕๐  เมตรพร้อมลงท่อขนาด  ๖๐X๑๐๐  ซ.ม.  จ านวน  ๖  ท่อน  รายละเอียด
รูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก งบประมาณ ๑๑,๑๓๙.- บาท  เพ่ือ
ซ่อมแซมถนนที่ช ารุด  

ประธานสภาฯ  ได้ถามต่อที่ประชุมสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย โครงการก่อสร้างถนนดิน 
บ้านปอแดง  หมู่ที่  ๒  หรือไม ่

ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดอภิปราย- 
 
 
        (นายบุญโฮม  แพงแสง)             (นายสมบัติ   รัฐเมือง)                  (นายบัวพันธ์   ปัตเป) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

                                                                                                 หน้าที่  ๘  จากทั้งหมด ๒๐  หน้า 
 
ประธานสภาฯ  ได้ขอมติที่ประชุมผลปรากฏดังนี้ 
   มตทิีป่ระชมุ  อนมุัต ิ  ๒๖ เสยีง  
      ไม่อนมุัต ิ  ๐  เสยีง  
      งดออกเสยีง  ๑  คน  

พิจารณาญัตติที่  ๕.๑.๕ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้านปอแดง  หมู่ที่  ๒   
๕.๑.๕ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้านปอแดง  หมู่ที่  ๒  ถนนสายจากไร่นายทอง  
วัฒยุ ช่วงไร่นายค าลอง  ลือไพบูลย์ ถึง นานายบุญ  สุดที ปริมาณงาน  กว้าง  ๓.๕๐  เมตร  
ยาว ๕๐๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๐  เมตร รายละเอียดรูปแบบรายการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเลิงแฝก งบประมาณ ๑๔๔,๗๐๐.- บาท เนื่องจากเป็นการปรับปรุงแก้ไขเส้นทาง
จราจรเพื่อความสะดวกในการสัญจร 

ประธานสภาฯ  ได้ถามต่อที่ประชุมสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุก   บ้านปอแดง  หมู่ที่  ๒  หรือไม ่

ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดอภิปราย- 
ประธานสภาฯ  ได้ขอมติที่ประชุมผลปรากฏดังนี้ 
   มตทิีป่ระชมุ  อนมุัต ิ  ๒๖ เสยีง  
      ไม่อนมุัต ิ  ๐  เสยีง  
      งดออกเสยีง  ๑  คน  
 
 



พิจารณาญัตติที่  ๕.๑.๖ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้านบัวแก้ว  หมู่ที่  ๓   
๕.๑.๖ โครงการเสริมผิวจราจรถนนหินคลุก  บ้านบัวแก้ว  หมู่ที่  ๓  จ านวน  ๔  จุด  ดังนี้ 

             จุดที่  ๑  จากไร่นายส าลี  ลาแอ้น  ถึงไร่นางอ้ม  พันมาตร  กว้าง  ๒.๐๐  เมตร    
     ยาว  ๖๕๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๐  เมตร  รายละเอียดรูปแบบรายการขององค์การ   
     บริหารส่วนต าบลเลิงแฝก งบประมาณ ๑๐๗,๔๙๙.- บาท 
             จุดที่  ๒  จากสะพาน  ถึงนานายณรงค์  รองศักดิ์ กว้าง  ๒.๕๐  เมตร  ยาว  
      ๓๐๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๐  เมตร  รายละเอียดรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วน   
      ต าบล เลิงแฝก งบประมาณ ๖๒,๐๐๐.- บาท 
              จุดที่  ๓  จากล าห้วยจึ่งปึ่ง  ถึงนานายอุทัย  ภูเฮืองแก้ว  กว้าง  ๒.๕๐  เมตร  ยาว     
      ๖๕๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๐  เมตร  รายละเอียดรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วน  
      ต าบลเลิงแฝก งบประมาณ ๑๓๔,๓๗๐.- บาท 
              จุดที่  ๔  จากนานายอุดม  อุปวงศ์ ถึงนานางสถิต ภูเฮืองแก้ว กว้าง  ๒.๐๐  เมตร 
       ยาว  ๓๐๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๐  เมตร  รายละเอียดรูปแบบรายการขององค์การ   
       บริหารส่วนต าบลเลิงแฝก งบประมาณ ๔๙,๖๐๐.- บาท  

   เนื่องจากเป็นการปรับปรุงแก้ไขเส้นทางจราจรเพ่ือความสะดวกในการสัญจร 
 
 

(นายบุญโฮม  แพงแสง)             (นายสมบัติ   รัฐเมือง)                  (นายบัวพันธ์   ปตัเป) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

                                                                                                 หน้าที่  ๙  จากทั้งหมด ๒๐  หน้า 
 

ประธานสภาฯ  ได้ถามต่อที่ประชุมสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุก   บ้านบัวแก้ว  หมู่ที่  ๓  จ านวน  ๔  จุด  หรือไม ่

ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดอภิปราย- 
ประธานสภาฯ  ได้ขอมติที่ประชุมผลปรากฏดังนี้ 
   มตทิีป่ระชมุ  อนมุัต ิ  ๒๖ เสยีง  
      ไม่อนมุัต ิ  ๐  เสยีง  
      งดออกเสยีง  ๑  คน  

พิจารณาญัตติที่  ๕.๑.๗ โครงการก่อสร้างถนนคอกรีต  บ้านบ่อแก  หมู่ที่  ๔   
๕.๑.๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านบ่อแก หมู่ที่  ๔ จ านวน ๒ จุด  ดังนี้ 

             จุดที่  ๑  ถนนสายจากแยกศาลาคุ้มโนนงาม  ถึง บ้านนายประสิทธิ์  เสนาฤทธิ์   
     ปริมาณงาน  กว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว ๑๐๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  รายละเอียด   
     รูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก งบประมาณ ๒๖๕,๑๔๔.- บาท 
              จุดที่  ๒  ถนนสายจากเส้นทางไปบ้านจอมทอง  ถึง นานายวิชัย  อันนะ ปริมาณ    
      งาน  กว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว ๔๙.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  รายละเอียดรูปแบบ   
      รายการขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก งบประมาณ ๑๒๙,๘๗๗.- บาท 

   เนื่องจากเป็นการปรับปรุงแก้ไขเส้นทางจราจรเพ่ือความสะดวกในการสัญจร 
ประธานสภาฯ  ได้ถามต่อที่ประชุมสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย โครงการก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านบ่อแก  หมู่ที่ ๔  จ านวน  ๒  จุด  หรือไม่ 
ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดอภิปราย- 
 



ประธานสภาฯ  ได้ขอมติที่ประชุมผลปรากฏดังนี้ 
   มตทิีป่ระชมุ  อนมุัต ิ  ๒๖ เสยีง  
      ไม่อนมุัต ิ  ๐  เสยีง  
      งดออกเสยีง  ๑  คน  

พิจารณาญัตติที่  ๕.๑.๘ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้านปราสาท  หมู่ที่  ๕   
๕.๑.๘ โครงการเสริมผิวจราจรถนนหินคลุก  บ้านปราสาท  หมู่ที่  ๕  ถนนสาย จากนา  
นายอนุรักษ์  ไชยไข ถึงนานายอุเทน  บุญมารวย กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ 
เมตร  หนา  ๐.๑๐  เมตร  รายละเอียดรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิง
แฝก งบประมาณ ๓๙๖,๙๐๐.- บาท 
 เนื่องจากเป็นการปรับปรุงแก้ไขเส้นทางจราจรเพ่ือความสะดวกในการสัญจร 

ประธานสภาฯ  ได้ถามต่อที่ประชุมสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุก   บ้านปราสาท  หมู่ที่ ๕  หรือไม ่

ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดอภิปราย- 
ประธานสภาฯ  ได้ขอมติที่ประชุมผลปรากฏดังนี้ 
   มตทิีป่ระชมุ  อนมุัต ิ  ๒๖ เสยีง  
      ไม่อนมุัต ิ  ๐  เสยีง  
      งดออกเสยีง  ๑  คน  
 
(นายบุญโฮม  แพงแสง)             (นายสมบัติ   รัฐเมือง)                  (นายบัวพันธ์   ปตัเป) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
                                                                                                 หน้าที่  ๑๐  จากทั้งหมด ๒๐  หน้า 
 

พิจารณาญัตติที่  ๕.๑.๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโสกกาว  หมู่ที่  
๖   
๕.๑.๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านโสกกาว  หมู่ที่  ๖  ถนนสายจาก
บ้านนางจุรี   โมครัตน์  ถึง นานายประมวล  เทียบภู ปริมาณงาน  กว้าง  ๕.๐๐  เมตร  
ยาว ๑๕๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  รายละเอียดรูปแบบรายการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเลิงแฝก งบประมาณ ๓๙๖,๕๒๔.- บาท 
   เนื่องจากเป็นการปรับปรุงแก้ไขเส้นทางจราจรเพ่ือความสะดวกในการสัญจร 

ประธานสภาฯ  ได้ถามต่อที่ประชุมสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านโสกกาว  หมู่ที่ ๖  หรือไม ่

ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดอภิปราย- 
ประธานสภาฯ  ได้ขอมติที่ประชุมผลปรากฏดังนี้ 
   มตทิีป่ระชมุ  อนมุัต ิ  ๒๖ เสยีง  
      ไม่อนมุัต ิ  ๐  เสยีง  
      งดออกเสยีง  ๑  คน  

พิจารณาญัตติที่  ๕.๑.๑๐ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้านพรสวรรค์  หมู่ที่  ๗   
๕.๑.๑๐ โครงการเสริมผิวจราจรถนนหินคลุก บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๗  จ านวน  ๒ จุด  ดังนี้ 



จุดที่ ๑ จากนานายทองศูนย์  เสนาดี ถึงนานายนันทา อาสนชัย กว้าง ๓.๐๐ 
เมตร  ยาว  ๑,๒๐๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๐  เมตร  รายละเอียดรูปแบบรายการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก งบประมาณ ๒๙๗,๖๙๐.- บาท 

จุดที่  ๒  จากทางหลวงชนบท  ถึงนานายนันทา  อาสนชัย  กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  
ยาว  ๓๕๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๐  เมตร  รายละเอียดรูปแบบรายการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเลิงแฝก งบประมาณ ๘๖,๘๒๐.- บาท 
   เนื่องจากเป็นการปรับปรุงแก้ไขเส้นทางจราจรเพ่ือความสะดวกในการสัญจร 

ประธานสภาฯ ได้ถามต่อที่ประชุมสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย โครงการเสริมผิวจราจรถนน
หินคลุก บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๗  จ านวน  ๒ จุด  หรือไม่ 

ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดอภิปราย- 
ประธานสภาฯ  ได้ขอมติที่ประชุมผลปรากฏดังนี้ 
   มตทิีป่ระชมุ  อนมุัต ิ  ๒๖ เสยีง  
      ไม่อนมุัต ิ  ๐  เสยีง  
      งดออกเสยีง  ๑  คน  

พิจารณาญัตติที่  ๕.๑.๑๑ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้านหนองบอน  หมู่ที่  ๘   
๕.๑.๑๑ โครงการเสริมผิวจราจรถนนหินคลุก บ้านหนองบอน  หมู่ที่ ๘ จ านวน ๒ จุด  ดังนี้ 

               จุดที่  ๑  จากไร่นายส ารวย  เสนาฤทธิ์  ถึงนานายจอม  ทศพิมพ์  กว้าง  ๒.๕๐     
     เมตร  ยาว  ๑,๕๐๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๐  เมตร  รายละเอียดรูปแบบรายการของ  
     องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก งบประมาณ ๓๑๐,๐๙๕.- บาท 
 
 

(นายบุญโฮม  แพงแสง)             (นายสมบัติ   รัฐเมือง)                  (นายบัวพันธ์   ปตัเป) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
                                                                                                 หน้าที่  ๑๑  จากทั้งหมด ๒๐  หน้า 

 
                จุดที่  ๒  จากนานายค าไพร  ศรีน้อย  ถึงนานายสังวาร  หนูนี กว้าง  ๓.๐๐    
      เมตร  ยาว  ๓๕๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๐  เมตร  รายละเอียดรูปแบบรายการของ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก งบประมาณ ๘๖,๘๒๐.- บาท 

   เนื่องจากเป็นการปรับปรุงแก้ไขเส้นทางจราจรเพ่ือความสะดวกในการสัญจร 
ประธานสภาฯ ได้ถามต่อที่ประชุมสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย โครงการเสริมผิวจราจรถนน

หินคลุก บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๘  จ านวน  ๒ จุด  หรือไม่ 
ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดอภิปราย- 
ประธานสภาฯ  ได้ขอมติที่ประชุมผลปรากฏดังนี้ 
   มตทิีป่ระชมุ  อนมุัต ิ  ๒๖ เสยีง  
      ไม่อนมุัต ิ  ๐  เสยีง  
      งดออกเสยีง  ๑  คน  
 
 
 



พิจารณาญัตติที่  ๕.๑.๑๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกคลอง  หมู่ที่  ๙   
๕.๑.๑๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านโสกคลอง  หมู่ที่  ๙  ถนนสาย
จากทางลาดยางโสกคลอง – ปอแดง  บริเวณหอประปา  ถึง ไร่นางสังวร   แก้วไชย 
ปริมาณงาน  กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว ๒๔๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  รายละเอียด
รูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก งบประมาณ ๔๐๑,๗๖๔.- บาท 
   เนื่องจากเป็นการปรับปรุงแก้ไขเส้นทางจราจรเพ่ือความสะดวกในการสัญจร 

ประธานสภาฯ ได้ถามต่อที่ประชุมสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านโสกคลอง  หมู่ที่  ๙    หรือไม ่

ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดอภิปราย- 
ประธานสภาฯ  ได้ขอมติที่ประชุมผลปรากฏดังนี้ 
   มตทิีป่ระชมุ  อนมุัต ิ  ๒๖ เสยีง  
      ไม่อนมุัต ิ  ๐  เสยีง  
      งดออกเสยีง  ๑  คน  

พิจารณาญัตติที่  ๕.๑.๑๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อทอง  หมู่ที่  ๑๐   
๕.๑.๑๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๑๐ จ านวน ๕ จุด ดังนี้   
          จุดที่  ๑  จากบ้านนางเวิน  ชาสมบัติ  ถึงบ้านนางผาง  มาตรี  กว้าง  ๒.๐๐  เมตร  
ยาว  ๒๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  รายละเอียดรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเลิงแฝก งบประมาณ ๒๔,๐๕๓.- บาท 
          จุดที่  ๒  จากบ้านนางฉันท์  พลสอน  ถึงบ้าน น.ส.ค าปูน  อินทร์ไชย  กว้าง  ๓.๐๐  
เมตร  ยาว  ๔๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  รายละเอียดรูปแบบรายการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเลิงแฝก งบประมาณ ๖๗,๑๘๐.- บาท 
          จุดที่  ๓  จากบ้านนางทองดี  บุหรัน  ถึงบ้านนางมะลิลัย  บุหรัน  กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  
ยาว  ๕๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  รายละเอียดรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเลิงแฝก งบประมาณ ๘๔,๐๕๙.- บาท 
 
 

         (นายบุญโฮม  แพงแสง)             (นายสมบัติ   รัฐเมือง)                  (นายบัวพันธ์   ปัตเป) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
                                                                                                 หน้าที่  ๑๒  จากทั้งหมด ๒๐  หน้า 

 
           จุดที่  ๔  จากบ้านายศรเทพ  ชาสมบัติ  ถึงบ้านนายวิทยา  ด านุ่น กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  
ยาว  ๓๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  รายละเอียดรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเลิงแฝก งบประมาณ ๖๔,๓๙๗.- บาท 
         จุดที่  ๕  จากบ้านนายไมตรี  หนูตอ  ถึงบ้านนายประสิทธิ์  นามเที่ยง  กว้าง  ๕.๐๐  
เมตร  ยาว  ๖๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๐  เมตร  รายละเอียดรูปแบบรายการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเลิงแฝก งบประมาณ ๑๕๖,๖๗๒.- บาท 

   เนื่องจากเป็นการปรับปรุงแก้ไขเส้นทางจราจรเพ่ือความสะดวกในการสัญจร 
ประธานสภาฯ ได้ถามต่อที่ประชุมสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย  โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๑๐ จ านวน ๕ จุด จ านวน  ๕ จุด  หรือไม่ 
ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดอภิปราย- 



ประธานสภาฯ  ได้ขอมติที่ประชุมผลปรากฏดังนี้ 
   มตทิีป่ระชมุ  อนมุัต ิ  ๒๖ เสยีง  
      ไม่อนมุัต ิ  ๐  เสยีง  
      งดออกเสยีง  ๑  คน  

พิจารณาญัตติที่  ๕.๑.๑๔ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้านดาวเรือง  หมู่ที่  ๑๑   
๕.๑.๑๔ โครงการเสริมผิวจราจรถนนหินคลุก  บ้านดาวเรือง  หมู่ที่  ๑๑  ถนนสาย จากนา
นางคล้าย  ภูจ าปา ถึงไร่นางหนูเดือน  ตั้งชัยภูมิ  กว้าง  ๓.๐๐  เมตร ยาว ๑๕๐๐.๐๐  
เมตร  หนา  ๐.๑๐  เมตร  พร้อมลงท่อขนาด ๘๐X๑๐๐  ซ.ม.  จ านวน  ๖  ท่อน  
รายละเอียดรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบล   เลิงแฝก งบประมาณ 
๓๘๑,๖๘๓.- บาท 
   เนื่องจากเป็นการปรับปรุงแก้ไขเส้นทางจราจรเพ่ือความสะดวกในการสัญจร 

ประธานสภาฯ ได้ถามต่อที่ประชุมสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย โครงการเสริมผิวจราจรถนน
หินคลุก  บ้านดาวเรือง  หมู่ที่  ๑๑  หรือไม ่

ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดอภิปราย- 
ประธานสภาฯ  ได้ขอมติที่ประชุมผลปรากฏดังนี้ 
   มตทิีป่ระชมุ  อนมุัต ิ  ๒๖ เสยีง  
      ไม่อนมุัต ิ  ๐  เสยีง  
      งดออกเสยีง  ๑  คน  

พิจารณาญัตติที่  ๕.๑.๑๕ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้านโสกคลอง หมู่ที่  ๑๒   
๕.๑.๑๕ โครงการเสริมผิวจราจรถนนหินคลุก  บ้านโสกคลอง  หมู่ที่  ๑๒  ถนนสาย จาก
นายนายบรรยง  แก้วไชย ถึงนานางบังอร  สาฆ้อง  กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๕๐๐.๐๐  
เมตร  หนา  ๐.๑๐  เมตร  รายละเอียดรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบล  เลิง
แฝก งบประมาณ ๓๗๒,๑๑๕.- บาท 
   เนื่องจากเป็นการปรับปรุงแก้ไขเส้นทางจราจรเพ่ือความสะดวกในการสัญจร 
 

         (นายบุญโฮม  แพงแสง)             (นายสมบัติ   รัฐเมือง)                  (นายบัวพันธ์   ปัตเป) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

                                                             หน้าที่  ๑๓  จากทั้งหมด ๒๐  หน้า 
 

พิจารณาญัตติที่  ๕.๑.๑๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเลิงแฝก  หมู่ที่  ๑๓   
๕.๑.๑๖  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านเลิงแฝก  หมู่ที่  ๑๓  ถนนสาย
จากนานายประดิษฐ์  สิงห์กิ้ง  ถึง นานายเกศา  สาฆ้อง ปริมาณงาน  กว้าง  ๕.๐๐  เมตร  
ยาว ๙๒.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  รายละเอียดรูปแบบรายการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเลิงแฝก งบประมาณ ๒๕๑,๕๗๖.- บาท 
เนื่องจากเป็นการปรับปรุงแก้ไขเส้นทางจราจรเพ่ือความสะดวกในการสัญจร 

ประธานสภาฯ ได้ถามต่อที่ประชุมสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านเลิงแฝก  หมู่ที่  ๑๓   หรือไม ่

ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดอภิปราย- 
ประธานสภาฯ  ได้ขอมติที่ประชุมผลปรากฏดังนี้ 
 



   มตทิีป่ระชมุ  อนมุัต ิ  ๒๖ เสยีง  
      ไม่อนมุัต ิ  ๐  เสยีง  
      งดออกเสยีง  ๑  คน  

พิจารณาญัตติที่  ๕.๑.๑๗ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า  บ้านเลิงแฝก  หมู่ที่  ๑๓   
๕.๑.๑๗ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า  บ้านเลิงแฝก  หมู่ที่  ๑๓  
ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๖  นิ้ว  ชั้น  ๑๓.๕๐  ลึกไม่น้อยกว่า  ๙๕  เมตร  
รายละเอียดรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก งบประมาณ 
๑๔๗,๒๔๔.- บาท 
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค 

ประธานสภาฯ ได้ถามต่อที่ประชุมสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  
พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า    บ้านเลิงแฝก  หมู่ที่  ๑๓   หรือไม ่

ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดอภิปราย- 
ประธานสภาฯ  ได้ขอมติที่ประชุมผลปรากฏดังนี้ 
   มตทิีป่ระชมุ  อนมุัต ิ  ๒๖ เสยีง  
      ไม่อนมุัต ิ  ๐  เสยีง  
      งดออกเสยีง  ๑  คน  

พิจารณาญัตติที่  ๕.๑.๑๘ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้านบัวแก้ว หมู่ที่  ๑๔   
๕.๑.๑๘ โครงการเสริมผิวจราจรถนนหินคลุก  บ้านบัวแก้ว  หมู่ที่  ๑๔  ถนนสาย จากนา
นายเฉลิม   สิงห์กิ้ง ถึงโคกอิลุน  กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๗๐๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๐  
เมตร  รายละเอียดรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบล  เลิงแฝก งบประมาณ 
๒๓๑,๕๓๘.- บาท 
เนื่องจากเป็นการปรับปรุงแก้ไขเส้นทางจราจรเพ่ือความสะดวกในการสัญจร 
 
 

         (นายบุญโฮม  แพงแสง)             (นายสมบัติ   รัฐเมือง)                  (นายบัวพันธ์   ปัตเป) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

                                                            หน้าที่  ๑๔  จากทั้งหมด ๒๐  หน้า 
 

ประธานสภาฯ ได้ถามต่อที่ประชุมสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย โครงการเสริมผิวจราจรถนน
หินคลุก  บ้านบัวแก้ว  หมู่ที่  ๑๔     หรือไม ่

ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดอภิปราย- 
ประธานสภาฯ  ได้ขอมติที่ประชุมผลปรากฏดังนี้ 
   มตทิีป่ระชมุ  อนมุัต ิ  ๒๖ เสยีง  
      ไม่อนมุัต ิ  ๐  เสยีง  
      งดออกเสยีง  ๑  คน  

พิจารณาญัตติที่  ๕.๑.๑๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวแก้ว  หมู่ที่  ๑๔   
 
 



๕.๑.๑๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านบัวแก้ว  หมู่ที่  ๑๔  ถนนสาย
จากบ้านนางปวีณา  บุตโลบล  ถึง นานายสมควร  แพงแสง ปริมาณงาน  กว้าง  ๓.๐๐  
เมตร  ยาว ๙๗.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  รายละเอียดรูปแบบรายการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเลิงแฝก งบประมาณ ๑๖๒,๕๓๕.- บาท 
เนื่องจากเป็นการปรับปรุงแก้ไขเส้นทางจราจรเพ่ือความสะดวกในการสัญจร 

ประธานสภาฯ ได้ถามต่อที่ประชุมสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านบัวแก้ว  หมู่ที่  ๑๔  หรือไม ่

ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดอภิปราย- 
ประธานสภาฯ  ได้ขอมติที่ประชุมผลปรากฏดังนี้ 
   มตทิีป่ระชมุ  อนมุัต ิ  ๒๖ เสยีง  
      ไม่อนมุัต ิ  ๐  เสยีง  
      งดออกเสยีง  ๑  คน  

พิจารณาญัตติที่  ๕.๑.๒๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรสวรรค์  หมู่ที่  ๑๕  
๕.๑.๑๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านพรสวรรค์  หมู่ที่  ๑๕  ถนนสาย
จากไร่นายบัวลี  เชิดรัมย์  ถึง นานายมนตรี  ค าสา ปริมาณงาน  กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว 
๑๘๗.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  รายละเอียดรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเลิงแฝก งบประมาณ ๔๐๓,๑๗๗.- บาท 
เนื่องจากเป็นการปรับปรุงแก้ไขเส้นทางจราจรเพ่ือความสะดวกในการสัญจร 

ประธานสภาฯ ได้ถามต่อที่ประชุมสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านพรสวรรค์  หมู่ที่  ๑๕    หรือไม ่

ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดอภิปราย- 
ประธานสภาฯ  ได้ขอมติที่ประชุมผลปรากฏดังนี้ 
   มตทิีป่ระชมุ  อนมุัต ิ  ๒๖ เสยีง  
      ไม่อนมุัต ิ  ๐  เสยีง  
      งดออกเสยีง  ๑  คน  

 
 

         (นายบุญโฮม  แพงแสง)             (นายสมบัติ   รัฐเมือง)                  (นายบัวพันธ์   ปัตเป) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

                                                             หน้าที่  ๑๕  จากทั้งหมด ๒๐  หน้า 
 

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ในญัตติที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกท่ีได้ยื่นญัตติให้ 
สภาฯองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  พิจารณาอนุมัติ ทั้งหมด ๒๐  โครงการ  ที่ประชุม 
สภาฯ  ได้พิจารณาอนุมัติทุกโครงการ   

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒ เรื่องเพ่ือพิจารณาเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างก่อสร้างร่องระบายน้ า (ครึ่งซีก)  หมู่ที่  ๕ 

ประธานสภาฯ  ได้ให้นายสมพร  ทวยจัด  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ผู้เสนอญัตติได้เสนอ 
ญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ 



นายสมพร  ทวยจัด เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน  ตามที่กระผมได้ยื่นญัตติในการแก้ไข
(นายก  อบต.เลิงแฝก) เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณนั้น  เนื่องจากได้รับแจงจากท่าน สมาชิกสภาฯ 

ของบ้านปราสาท  หมู่ที่  ๕  นั้น  ในรายการจุดที่  ๑  ของโครงการนั้น  ไม่ตรงกับ 
ข้อเท็จจริงที่ประชาคมหมู่บ้าน  ได้ประชุมกัน  จึงมีความจ าเป็นตรงเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงให้ 
ตรงกับความต้องการประชาคม  และได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น และ 
ผ่านประชุมประชาคมมาแล้ว  ครับท่านประธานฯ  ส าหรับรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงค า 
ชี้แจง  ตามข้อบัญญัติงบประมาณ  ประจ าปี  ๒๕๖๓  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า  ๑๑๐  ดังนี้   

  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า (ครึ่งซีก) หมู่ที่  ๕ จ านวน  ๖  จุด 
  จุดที่  ๑   สถานที่ด าเนินการ   จากประตูวัดฝั่งทิศตะวันตก ถึง  บ้านนางหัน   
 แลกาสินธุ์  ปริมาณงาน  ระยะทางยาว ๑๓๕  เมตร 

   จุดที่  ๒   สถานที่ด าเนินการ   จากบ้านนางเพ็ง  เสนาฤทธิ์ ถึง  บ้านนายครรชิต    
  เที่ยงดี  ปริมาณงาน  ระยะทางยาว ๒๐๐  เมตร 
   จุดที่  ๓   สถานที่ด าเนินการ   จากบ้านนายสมศรี   สาฆ้อง ถึง   
  บ้านนายประยุทธ   ลามพัฒ  ปริมาณงาน   ระยะทางยาว ๒๑๐  เมตร 
   จุดที ่ ๔   สถานที่ด าเนินการ   จากสหกรณ์ สุดเขตบ้าน ปริมาณงาน   
  ระยะทางยาว ๑๘๐  เมตร 
   จุดที่  ๕  สถานที่ด าเนินการ   จากบ้านนางละมุน บุญอบ ถึงถังประปา  
  ปริมาณงาน ระยะทางยาว ๑๒๐ เมตร 
   จุดที่  ๖   สถานที่ด าเนินการ   จากบ้านนางดี  สาอิ้ม ถึง  บ้านนางทองมา    
  มาตรี  ปริมาณงาน  ระยะทางยาว ๔๐  เมตร 
  งบประมาณ ๓๗๕,๕00 บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด)  
  แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า (ครึ่งซีก) หมู่ที่ ๕ จ านวน ๖  จุด 

  จุดที่  ๑   สถานที่ด าเนินการ   จากประตูวัดฝั่งทิศตะวันออก ถึง  บ้านนาง
อนงค์   
 นิตย์ค าหาญ  ปริมาณงานระยะทางยาว ๑๓๕  เมตร 

   จุดที่  ๒   สถานที่ด าเนินการ   จากบ้านนางเพ็ง  เสนาฤทธิ์ ถึง  บ้านนายครรชิต    
  เที่ยงดี  ปริมาณงาน  ระยะทางยาว ๒๐๐  เมตร 
   จุดที่  ๓   สถานที่ด าเนินการ   จากบ้านนายสมศรี   สาฆ้อง ถึง   
  บ้านนายประยุทธ   ลามพัฒ  ปริมาณงาน   ระยะทางยาว ๒๑๐  เมตร 
 
 
         (นายบุญโฮม  แพงแสง)             (นายสมบัติ   รัฐเมือง)                  (นายบัวพันธ์   ปัตเป) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

                                                             หน้าที่  ๑๖  จากทั้งหมด ๒๐  หน้า 
 

   จุดที่  ๔   สถานที่ด าเนินการ   จากสหกรณ์ สุดเขตบ้าน ปริมาณงาน   
  ระยะทางยาว ๑๘๐  เมตร 
   จุดที่  ๕  สถานที่ด าเนินการ   จากบ้านนางละมุน บุญอบ ถึงถังประปา  
  ปริมาณงาน ระยะทางยาว ๑๒๐ เมตร 



   จุดที่  ๖   สถานที่ด าเนินการ   จากบ้านนางดี  สาอิ้ม ถึง  บ้านนางทองมา    
  มาตรี  ปริมาณงาน  ระยะทางยาว ๔๐  เมตร 
  งบประมาณ ๓๗๕,๕00 บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด)  
นายสมพร  ทวยจัด เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเฉพาะจุดที่  ๑  ครับท่านประธานฯ 

 

นายสุรพล  พันทอง      ขอให้เจ้าหน้าที่ ได้น าเรียนรายละเอียดตามระเบียบข้อกฎหมายให้ที่ประชุมเพ่ือประกอบการ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาต่อไป 
นายอนุสรณ์  ดวงศรี      กราบเรียนท่านประธานฯ ท่านสมาชิกสภา อบต.เลิงแฝก ทุกท่านครับ กระผมขอน าเรียน 
เจ้าหน้าที่งบประมาณ     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ    

          ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ 
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ที่ประชุม  -รับทราบ- 
 

ประธานสภาฯ  ได้ถามต่อที่ประชุมสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย ในญัตติ การเปลี่ยนแปลง 
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้าง 
ก่อสร้างร่องระบายน้ า (ครึ่งซีก)  หมู่ที่  ๕    หรือไม ่

ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดอภิปราย- 
ประธานสภาฯ  ได้ขอมติที่ประชุมผลปรากฏดังนี้ 
   มตทิีป่ระชมุ  เหน็ชอบ ๒๖ เสยีง  
      ไม่อนมุัต ิ  ๐  เสยีง  
      งดออกเสยีง  ๑  คน  
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓ เรื่องเพ่ือพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ 
   จ านวน  ๒  โครงการ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓.๑  เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โครงการก่อสร้างระบบ 

ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๓  งบประมาณ  ๓๘๐,๐๐๐  บาท 
นายสุรพล  พันทอง      ขอให้เจ้าหน้าที่ ได้น าเรียนรายละเอียดตามระเบียบข้อกฎหมายให้ที่ประชุมเพ่ือประกอบการ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาต่อไป 
นายอนุสรณ์  ดวงศรี      กราบเรียนท่านประธานฯ ท่านสมาชิกสภา อบต.เลิงแฝก ทุกท่านครับ กระผมขอน าเรียน 
เจ้าหน้าที่งบประมาณ     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ    
 

         (นายบุญโฮม  แพงแสง)             (นายสมบัติ   รัฐเมือง)                  (นายบัวพันธ์   ปัตเป) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

                                                             หน้าที่  ๑๗  จากทั้งหมด ๒๐  หน้า 
  

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ 
ของสภาท้องถิ่น 



          ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ 
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้เสนอญัตติโอนงบประมาณ โครงการก่อสร้าง 
ระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๓  งบประมาณ  ๓๘๐,๐๐๐  บาท  ต่อที่ประชุม 

นายสมพร  ทวยจัด กราบเรียนท่านประธานฯ ท่านสมาชิกสภา อบต.เลิงแฝก ทุกท่านครับ  ส าหรับญัตติที่ได้
(นายก  อบต.เลิงแฝก) เสนอให้ที่ประชุมสภาฯพิจารณาโอนงบประมาณนั้น  เป็นการโอนงบประมาณมาตั้งเป็น 

รายการใหม่  แต่เป็นการโอนเพ่ือให้ด าเนินการตามวิธีการด าเนินการของการประมาณการ
ของกองช่างเนื่องจากการด าเนินการไม่มีการเจาะบ่อใหม่  และหมู่บ้านมีบ่อเดิมซึ่งมี
ปริมาณน้ าเพียงพอในการผลิตน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค ซึ่งได้เสนอญัตติเพ่ือให้สภาฯได้ให้
ความเห็นชอบ  ซึ่งโอนงบประมาณจาก  แผนอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
พ้ืนฐาน  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการขุดเจาะ
น้ าประปาพร้อมอุปกรณ์  หมู่ที่  ๓  งบประมาณ  ๓๘๐,๐๐๐  บาท  หน้าที่  ๑๑๒  ตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม ่ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างพื้นฐาน   งบลงทุน   ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านพร้อมอุปกรณ์  บ้านบัวแก้ว  หมู่ที่  ๓  สถานที่ด าเนินการ  บริเวณนานายอุดม  
อุปวงศ์ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกก าหนด งบประมาณ  ๓๘๐,๐๐๐  
บาท   

ประธานสภาฯ  ได้ถามต่อที่ประชุมสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย ในญัตติ โอนงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมอุปกรณ์       
บ้านบัวแก้ว  หมู่ที่  ๓      หรือไม ่

ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดอภิปราย- 
ประธานสภาฯ  ได้ขอมติทีป่ระชุมผลปรากฏดังนี้ 
   มตทิีป่ระชมุ  เหน็ชอบ ๒๖ เสยีง  
      ไม่อนมุัต ิ  ๐  เสยีง  
      งดออกเสยีง  ๑  คน  
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓.๒  เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โครงการจัดซื้อตู้เย็น 

 งบประมาณ  ๖,๕๐๐  บาท 
ประธานสภาฯ  ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้เสนอญัตติโอนงบประมาณ โครงการจัดซื้อตู้เย็น 

 งบประมาณ  ๖,๕๐๐  บาท  ต่อที่ประชุม 
นายสมพร  ทวยจัด กราบเรียนท่านประธานฯ ท่านสมาชิกสภา อบต.เลิงแฝก ทุกท่านครับ  ส าหรับญัตติที่ได้
(นายก  อบต.เลิงแฝก) เสนอให้ที่ประชุมสภาฯพิจารณาโอนงบประมาณนั้น  เป็นการโอนงบประมาณมาตั้งเป็น 

รายการใหม่  โครงการจัดซื้อตู้เย็น  งบประมาณ  ๖,๕๐๐  บาท  เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ 
 

 
นายบุญโฮม  แพงแสง)             (นายสมบัติ   รัฐเมือง)                  (นายบัวพันธ์   ปตัเป) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

                                                             หน้าที่  ๑๘  จากทั้งหมด ๒๐  หน้า 
 



และมีความจ าเป็นในการให้บริการประชาชน  การเก็บรักษาวัคซีนพิษสุนัขบ้า  ในห้วงที่มี 
การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกไม่มีที่เก็บ  
รักษา  ส าหรับการโอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่นั้น  โอนจาก  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน   ค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง  โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ตั้งไว้  ๘๖๘,๐๐๐  บาท  โอนลด  
๖,๕๐๐ บาท  คงเหลือหลังโอนลด ๘๖๑,๕๐๐ บาท  หน้าที่  ๖๒  โอน ตั้งเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ประเภท
รายจ่าย ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  โครงการจัดซื้อตู้เย็น  งบประมาณ  ๖,๕๐๐  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาด  ๕  คิวบิกฟุต  จ านวน  ๑  หลัง  ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ 

ประธานสภาฯ  ได้ถามต่อที่ประชุมสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย ในญัตติ โอนงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   โครงการจัดซื้อตู้เย็น  งบประมาณ  ๖,๕๐๐  บาท  เพ่ือจ่าย 
เป็นค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาด  ๕  คิวบิกฟุต  จ านวน  ๑  หลัง   หรือไม่ 

ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดอภิปราย- 
ประธานสภาฯ  ได้ขอมติที่ประชุมผลปรากฏดังนี้ 
   มตทิีป่ระชมุ  เหน็ชอบ ๒๖ เสยีง  
      ไม่อนมุัต ิ  ๐  เสยีง  
      งดออกเสยีง  ๑  คน  
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ ได้อนุญาตให้นายประสิทธิ  เสนาฤทธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔  ได้เสนอเรื่องในวาระอ่ืนๆ 
นายประสิทธิ  เสนาฤทธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  กระผมมีเรื่องที่จะเสนอต่อ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๔ ท่านประธานฯ ผ่านไปยังท่าน นายก อบต.  ก็คงเป็นเรื่องเดิมที่เคยถามต่อที่ประชุม คือ 

เรื่องการศึกษาดูงาน  อยากเสนอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดวันที่จะไป 
ศึกษาดูงานให้ชัดเจนเนื่องจากในห้วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน  ในชุมชนเราทุกหมู่บ้านก็จะ 
มีบุญประเพณี  กระผมอยากให้สมาชิกสภาฯทุกท่านร่วมไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ครับ 

ประธานสภาฯ  ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (นายสมพร   ทวยจัด)  ได้ตอบข้อซักถามประเด็นการ 
นายสุรพล  พันทอง ก าหนดวันที่จะไปศึกษาดูงาน ว่าจะเดินทางไปศึกษาดูงานได้ในช่วงใด 
 

นายสมพร  ทวยจัด กราบเรียนท่านประธานฯ ท่านสมาชิกสภา อบต.เลิงแฝก ทุกท่านครับ  ส าหรับประเด็นที่ 
(นายก  อบต.เลิงแฝก) ท่านสมาชิกสภาฯ  ได้สอบถามการเดินทางไปศึกษาดูงานนั้น  ขอเรียนที่ประชุมสภาฯว่า 
 การไปศึกษาดูงานเป็นการไปหาประสบการณ์ใหม่ๆ  มาพัฒนาท้องถิ่นของเรา  อยากให้

ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ครับท่านประธานฯ 
 
 
 
 
 
 



นายอุทัย  เวียงแก ท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ   
(สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๖) กระผมอยากให้ท่านนายกก าหนดเวลาให้ชัดเจนด้วย  หากอยู่ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือน

มีนาคม  กระผมติดภารกิจรับงาน  อาจจะไม่ได้ร่วมเดินทางไปด้วย 
 
นายบุญโฮม  แพงแสง)             (นายสมบัติ   รัฐเมือง)                  (นายบัวพันธ์   ปตัเป) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

                                                             หน้าที่  ๑๙  จากทั้งหมด ๒๐  หน้า 
 

นายดาวเรือง   หนูนี เรียนท่านประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ   
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๕) การไปศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง  เนื่องจากต าบลเราเป็นพื้นที่การเกษตรน่าจะน า 
  ความรู้มาด าเนาการด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในต าบลได้ 
นายสมพร  ทวยจัด กราบเรียนท่านประธานฯ ท่านสมาชิกสภา อบต.เลิงแฝก ทุกท่านครับ  ส าหรับประเด็นที่ 
(นายก  อบต.เลิงแฝก) ท่านสมาชิกสภาฯ  ได้สอบถามการเดินทางไปศึกษาดูงานนั้น  ขอเรียนที่ประชุมสภาฯว่า 

ส าหรับการก าหนดวันนั้น  อบต.เราเองก าลังประสาน  ท้องถิ่นท่ีเราสามารถเข้าดูศึกษางาน
ได้ตามหัวข้อ  หรือตามความต้องการที่เราก าหนดไว้  คาดว่าอยู่ระหว่างกลางเดือนมีนาคม
ครับท่านประเดน็ฯ  ส่วนการศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงนั้นกระผมเห็นด้วย ก็จะหา
พ้ืนที่ที่ดูงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง 

นายสีโห  หมื่นสา   เรียนท่านประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ  
สมาชิสภาฯ หมู่ที่ ๑   กระผมขอเสนอให้ท่านประธานฯ  ฝากไปถึงท่านนายก  อบต.  ให้ด าเนินการ  ๓  เรื่อง 
  เรื่องท่ี  ๑  การซ่อมแซมถนนสาย  เลิงแฝก – หนองบอน  อยากให้ก าหนดวันที่จะ 
  ด าเนินการซ่อมแซมเนื่องจากถนนเส้นนี้ช ารุดมานานแล้ว 
  เรื่องท่ี  ๒  เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาเลิงแฝกเกมส์  ซึ่งด าเนินการไปช่วงเดือนมกราคม  
  ซึ่งกระผมดูแล้วว่าน่าจะด้วยลงทุกปี  หากให้ท่านผู้บริหารปรับปรุงแก้ไขด้วย 
  เรื่องท่ี  ๓  การเดินทางไปศึกษาดูงานในปีนี้  ผมยืนยันว่าผมไปแน่นอนครับท่านประธานฯ 
ประธานสภาฯ  ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (นายสมพร   ทวยจัด)  ได้ตอบข้อซักถามและสรุป 
นายสมพร  ทวยจัด กราบเรียนท่านประธานฯ ท่านสมาชิกสภา อบต.เลิงแฝก ทุกท่านครับ  ส าหรับประเด็นที่ 
(นายก  อบต.เลิงแฝก) ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามนั้นกระผมข้อตอบเป็นข้อๆดังนี้ครับ 
  การซ่อมแซมถนนสาย  เลิงแฝก – หนองบอน  นั้นจะด าเนินการซ่อมแซมในห้วงเดือน 
  มีนาคม  ๒๕๖๓ นี้ ซึ่งตอนนี้ได้ด าเนินการอยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุ 
  เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาเลิงแฝกเกมส์  กระผมพร้อมน้อมรับน าไปปรับปรุงแก้ไข   
  ในงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๔ ในการร่วมพิจารณาร่วมกันในข้อบัญญัติครับท่านประธานฯ 
  และเรื่องการศึกษาดูงานอยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานใน 
  ครั้งนี้ครับ 
ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอ  อภิปราย  ในวาระอ่ืนๆอีกหรือไม่ 
  -ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอ- 
ประธานสภาฯ  ส าหรับวันนี้เราใช้เวลามานานพอสมควรแล้วนะครับ ผมก็จะขอปิดการประชุมนะครับ การ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่  ๒ ประจ าปี 
พ.ศ.256๓ นี้  ผมขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ท่านรองนายก



องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ท่านสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือท าให้การประชุมในวันนี้ด าเนินไปด้วยดี ด้วยความ
เรียบร้อย และในโอกาสนี้ กระผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ 

  

ปิดประชุมเวลา  15.20  น. 
 

         (นายบุญโฮม  แพงแสง)             (นายสมบัติ   รัฐเมือง)                  (นายบัวพันธ์   ปัตเป) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 

                                                             หน้าที่  ๒๐  จากทั้งหมด ๒๐  หน้า 
 

 

 

                                    (ลงชื่อ)......อนุสรณ์   ดวงศรี...........ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                      (นายอนุสรณ์   ดวงศรี)     
                                             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
 

 
(ลงชื่อ)......สุรพล   พันทอง.....ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                          (นายสุรพล  พันทอง) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 

 
 
 
 
 
         (นายบุญโฮม  แพงแสง)             (นายสมบัติ   รัฐเมือง)                  (นายบัวพันธ์   ปัตเป) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

          (ลงชื่อ)                                   ผู้จดบันทึกการประชุม 
                            ( นายอนุสรณ์   ดวงศรี )                      

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตรวจถูกต้องแล้วเม่ือวันที่                                ง                 

 (ลงชื่อ)                                     ประธานกรรมการรายงานการประชุม 
               ( นายบุญโฮม   แพงแสง) 
 

(ลงชื่อ)                                      กรรมการ 
                ( นายสมบัติ   รัฐเมือง)      
 
                          
   (ลงชื่อ)                                  กรรมการ/เลขานุการ 

( นายบัวพันธ์   ปัตเป) 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก มีมติรับรองแล้ว เม่ือวันที่                                                            ง 

                                  (ลงชื่อ)                                              ง 
                                      ( นายสุรพล    พันทอง ) 
                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  

                    
 
 
 

 


