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เริ่มประชุม เวลา 10.00  น. 
  เม่ือสมาชิกมาครบองคประชุมแลว นายชลอ   พันทวี  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม              
ทำหนาท่ีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยพรอมกับองคประชุม 

ประธานสภาฯ  ผมขอเปดประชุมสภา อบต.หนองแขม  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 1  ประจำป 2563 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา ฯ  ขอใหแกเอกสารประชุมใหถูกตองในรายงานติดตามประเมินผลแผนใหแกไขชื่อ อบต.ให

ถูกตองและขอใหชวยตรวจสอบเอกสารใหถูกตองกอนสงเอกสารเขาสภา ฯ  ทุกครั้ง และ
สอบถามเอกสารการจายขาดเงินสะสมวาเปนเอกสารสัญญากอสรางตัวจริงหรือไม  ใหดูหนา
สุดทาย งวดท่ี 7 วันท่ีแลวเสร็จถูกตองหรือไม ขอใหดูเอกสารกอนท่ีจะเขาระการประชุม 

ท่ีประชุม  รับทราบจะดำเนินการแกไขเอกสารใหและจะตรวจสอบเอกสารกอนนำเขาประชุมสภา ฯ 
และนำเอกสารสัญญากอสรางตัวจริงมาใหตรวจสอบ 

ประธานสภา ฯ           ขอเชิญพนักงานสวนตำบลตำแหนผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคมท่ียายมารับตำแหนงใหม 
ณ  องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม  ขอเรียนเชิญครับ 

นางเสริมศิริ  ติยะพานิชย  สวัสดีทานประประธาน ฯ  สวัสดีทานสมาชิก ฯ ท่ีทรงเกียรติทุกทาน ดิฉัน 
ผูอำนวยการกองสวัสดิการ ฯ     นางเสริมศิริ  ติยะพานิชย  ไดยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
 สังกัดองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม  เปนสะใภลพบุรี อาศัยอยูตำบลพรหมมาตร ยินดี

ท่ีจะไดรวมงานกับทุกทานคะ                                                                                                                                  
ท่ีประชุม ฯ ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  2 ประจำป 2563 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีไดมีการจัดสงหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้  ไดจัดสงสำเนารายงานการประชุมสมัยสามัญ

สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี  2  ประจำป  2563  เม่ือวันท่ี  3  กันยายน  2563  ท่ีผานมาใหกับ
สมาชิกทุกทานไดตรวจสอบดูวามีขอความใดตกหลน  หรือเห็นควรแกไข  ถาไมมีขอมติท่ี
ประชุม 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบดวยเสียงเปนเอกฉันท  เห็นชอบ  22  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเพ่ือโปรดพิจารณา 
 3.1   เรื่องการพิจารณากำหนดรางรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2563   
ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของตอไป 
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2548  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2561 
ขอ  29  กำหนดวา  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอำนาจ
หนาท่ี  ดังนี้   

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ินพรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตอง
ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป  

(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
ประธาน ฯ      ขอใหนักวิเคราะหนโยบายและแผน  ไดชี้แจงผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนตำบลหนองแขมปงบประมาณ พ.ศ.2563 ตอสภาองคการบริหารสวน
ตำบลหนองแขม 

น.ส.ภัทรนันท  ปานออน       ตามท่ีทานสมาชิกไดรับแจกรายงานดังกลาวไปแลวนั้น ดิฉัน ขอชี้แจงสรุป 
นักวิเคราะห ฯ             รายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563   

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
จำนวนโครงการในแผนพัฒนา จำนวน 43 โครงการ จำนวนโครงการท่ีไดจัดทำจริง จำนวน  
16  โครงการ  

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  สังคม และคุณภาพชีวิต 
จำนวนโครงการในแผนพัฒนา  จำนวน  128 โครงการ  จำนวนโครงการท่ีไดจัดทำจริง 
จำนวน 37  โครงการ   

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและชุมชนเขมแข็ง 
จำนวนโครงการในแผนพัฒนา  จำนวน  38  โครงการ   จำนวนโครงการท่ีไดจัดทำจริง 
จำนวน  4 โครงการ   

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน 
จำนวนโครงการในแผนพัฒนา  จำนวน 33 โครงการ  จำนวนโครงการท่ีไดจัดทำจริง 
จำนวน  22 โครงการ   

    รวม 4 ยุทธศาสตร จำนวนโครงการท้ังหมด  242 โครงการ ดำเนินการแลว 79 
โครงการ คิดเปนรอยละ  32.64 

    สวนรายละเอียดอ่ืน ๆ นั้นขอใหทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลหนอง
แขม กรุณาศึกษาจากแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตำบลหนองแขม ประจำป 2563  ท่ีไดสงใหทุกทานแลว ขอขอบคุณคะ  

ประธานสภา ฯ      มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมถาไมมีขอมติท่ีประชุมเพ่ือเห็นชอบรางติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม ประจำป 2563 เพ่ือให
ประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับและสงใหผูใหญบาน
ทุกหมูปดประกาศตอไป 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
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3.2  เรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำป  2563 
ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ  ชี้แจงระเบียบขอกฎหมาย 
เลขานุการสภา ฯ       อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองคการบริหารสวนตำบลพ.ศ.2537   

และแกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี  5)  พ.ศ.2546   มาตรา  58/5  วรรค  5   ความวา    
“ใหนายกองคการบริหารสวนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได
แถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตำบลเปนประจำทุกป” และ  วรรค 6   ความวา        
“คำแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตำบล  และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย ใหประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบล” 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ   บัดนี้ถึงระยะเวลาท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม  จะตองรายงานผล
การปฏิบัติงานตามท่ีไดแถลงนโยบาย  ตอสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขมแลว  สภา
องคการบรหิารสวนตำบลหนองแขม  จึงขอใหนายกองคการบริหารสวนตำบลหนองแขมแถลง
ผลการปฏบิัติงานประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ตอสภาองคการบริหารสวนตำบลหนอง
แขม ตอไป 

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร  บัดนี้ถึงระยะเวลาท่ีขาพเจา  นางพิมพรรนี  มีสุดเพียร  ตำแหนง  นายกองคการบริหาร 
นายก อบต. ฯ สวนตำบลหนองแขมจะตองดำเนินการรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายท่ีได

แถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม  ซ่ึงขณะนี้สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แลว จึงเห็นควรแถลงผลการปฏิบัติงานประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2563  ตอสภาองคการ
บริหารสวนตำบลหนองแขม  ซ่ึงรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปงบประมาณ   พ.ศ.
2563  ไดแจกใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขมทุกทานแลว  ดังนั้น 
ขาพเจาขอชี้แจง รายงานผลการปฏิบัติงานตามเอกสารท่ีแจกให    ขอกลาวโดยสรุปดังนี้ 

 
 
 องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม ไดกำหนดโครงการท่ีจะดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 
– 2565)  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตรไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

33 13,386,800.00 35 51,315,300.00 43 80,503,900.00 52 201,334,800.00 38 274,447,000.00 

ดานการพัฒนาคน
และสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

112 16,855,300.00 132 21,295,300.00 128 20,952,445.00 130 22,966,200.00 114 20,061,300.00 

ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจและชุมชน
เขมแข็ง 

29 3,575,000.00 34 2,378,000.00 38 3,885,000.00 36 3,685,000.00 30 2,525,000.00 

ดานการพัฒนาการ
บริหารจัดการและ
การบริการประชาชน 

34 3,525,000.00 33 3,425,000.00 33 3,389,000.00 35 4,639,000.00 33 3,439,000.00 

รวม 
208 37,342,100.00 234 78,413,600.00 242 108,730,345.00 253 232,625,000.00 215 300,472,300.00 
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 อบต.หนองแขม ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติ
งบประมาณ จำนวน 147 โครงการ งบประมาณ 30,303,951 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 34 4,807,454.05 

ดานการพัฒนาคนและสังคมและคุณภาพชีวิต 72 21,668,296.95 

ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนเขมแข็ง 13 475,000.00 

ดานการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน 28 3,353,200.00 

รวม 147 30,303,951.00 

   
 

   

               อบต.หนองแขม มีการใชจายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการ
กอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 79 โครงการ จำนวนเงิน 27,671,001 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ 
จำนวน 77 โครงการ จำนวนเงิน 22,415,082 ลานบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร โครงการ การกอหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจาย
งบประมาณ 

ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 16 3,151,363.81 15 3,010,213.81 
ดานการพัฒนาคนและสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

37 17,414,298.60 37 17,272,398.60 

ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน
เขมแข็ง 

4 120,999.00 4 120,999.00 

ดานการพัฒนาการบริหารจัดการและ
การบริการประชาชน 

22 2,473,400.92 21 2,011,470.92 

รวม 79 23,160,062.33 77 22,415,082.33 
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หมวดรายรับ ประมาณการ รับจริง 

ภาษีอากร 650,000 67,357.56 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 10,000 15,513.70 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 170,000 217,343.02 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 500 5,238.20 

ภาษีท่ีรัฐจัดเก็บและจัดสรรให 17,169,500 14,187,411.30 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 16,000,000 14,081,627.00 

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ 48,835 44,735.00 

รวมรายรับ 34,048,835 28,619,225.78 

 
 

หมวดรายจาย ประมาณการ จายจริง 

งบกลาง 11,029,662.95 8,983,763.39 

เงินเดือน (ฝายการเมือง) 3,089,700 2,960,333.00 

เงินเดือน (ฝายประจำ) 5,461,332 5,265,870.00 

คาตอบแทน 1,275,500 292,100.00 

คาใชสอย 5,669,643 3,930,480.56 

คาวัสด ุ 1,655,468 1,002,180.92 

คาสาธารณูปโภค 477,000 386,512.10 

คาครุภัณฑ  1,221,200 343,600.00 

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 2,494,200 1,940,200.00 

รายจายอ่ืน 25,000 - 

เงินอุดหนุน 1,650,129.05 1,019,068.93 

รวมรายจาย 34,048,835 26,124,108.90 
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แผนงาน รายการจายจริง 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8,407,601.37 

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 195,815.00 

3. แผนงานการศึกษา 3,768,379.21 

4. แผนงานสาธารณสุข 159,355.00 

5. แผนงานสังคมสงเคราะห 429,685.00 

6. แผนงานเคหะและชุมชน 3,424,758.93 

7. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 533,086.00 

8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 164,086.00 

9.  แผนงานการเกษตร 50,000.00 

10. แผนงานงบกลาง 8,985,782.39 

รวมรายจาย 26,124,108.90 

 
องคการบริหารสวนตำบลหนองแขมไดดำเนินการโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ ประจำป

งบประมาณ 2563 และโครงการอ่ืน ๆ ท่ีไดรับอนุมัติจากรัฐบาล หนวยงานราชการในเขตพ้ืนท่ีโดยไดรับความรวมมือ 
การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการตาง ๆ ประสบ
ความสำเร็จดวยดี  กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง  โดยไดแนบภาพถายผลการ
ดำเนินงานแนบทายนี้ 

ท้ังนี้  หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงค
จะเสนอความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะการบริหารงาน ขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขม กรุณาแจงยังองคการ
บริหารสวนตำบลหนองแขม เพ่ือจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอไป 
ท่ีประชุม  - รับทราบ 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม  ไดชี้แจง และรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ตอสภาองคการบริหารสวนตำบล แลว ตอไป
จะไดดำเนินการประกาศไวโดยเปดเผย ณ ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบล  และเห็นควร
ใหผูใหญบานชวยประชาสัมพันธ และปดประกาศ  เพ่ือใหประชาชน  หรือผูท่ีสนใจไดขอ
ตรวจดูตอไป 

 

 

 

 

…….................................………ประธานกรรมการ.......................................กรรมการ........................................กรรมการ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 



 
-10- 

 

   3.3   เรื่องการพิจารณาจายขาดเงินสะสม ประจำป  2564  ครั้งท่ี  1  
ประธานสภา ฯ ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม ไดเสนอญัตติจายขาดเงินสะสม  จำนวน         

4  โครงการ จึงขอเชิญเลขานุการสภา ฯ ชี้แจงระเบียบขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
เลขานุการสภา ฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2547  และแกไขเพ่ิมเติมขอ 89   องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอาจจายขาดเงินสะสมไดโดย  ไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน  ภายใตเง่ือนไขดังนี้ 

   1.  ใหกระทำไดเฉพาะกิจการท่ีอยูในอำนาจหนาท่ี  ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินซ่ึงเก่ียวกับการบริการชุมชนและสังคม  กิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  หรือกิจกรรมท่ีจัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดรอนของประชาชน      
ท้ังนี้ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือตามกฎหมายกำหนด 

   2.  ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการ  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภทตามระเบียบแลว 

   3.  เม่ือไดรับอนุมัติจายขาดเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ดำเนินการกอหนี้ผูกพัน  ใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป  หากไมสามารถ
ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการจายขาดเงินสะสมเปนอันพนไป 

   ท้ังนี้   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มียอดเงินสะสมเหลือเพียงพอท่ีจะจาย
คาใชจายประจำและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  โดยการใชจายเงินสะสมใหคำนึงถึง
สถานะการคลัง  และเสถียรภาพในระยะยาว 

ประธานสภาฯ ขอใหเจาหนาท่ีงบประมาณ  แจงยอดเงินสะสม  คงเหลือ  และยอดเงินท่ีสามารถนำไป
พิจารณาจายขาดเงินสะสมได  

เลขานุการสภาฯ  ขอรายงานสถานะการคลัง  ณ วันท่ี  30  พฤศจิกายน   2563 เพ่ือประกอบการพิจารณา
จายขาดเงินสะสม   ตามรายละเอียดดังนี้ 

   -  เงินสะสม  ณ วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2563   
จำนวน          12,865,215.59  บาท 

  หัก  รายจายท่ีคาดวาจะตองจาย 
- สำรองกรณีสาธารณภัย 10% งบประมาณรายจายประจำป 
    จำนวน          3,400,000.00   บาท 
-  หักเงินสะสมท่ีคางจาย 

     จำนวน   1,611,700.00  บาท 
     เงินสะสมท่ีสามารถใชได               7,853,515.59  บาท                      
ท่ีประชุมฯ  รับทราบ 
ประธานสภา ฯ  เชิญนายกชี้แจงรายละเอียดการจายขาดเงินสะสม 
นางพิมพรรนี มีสุดเพียร   ขาพเจานางพิมพรรนี  มีสุดเพียร  นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
นายก อบต.หนองแขม ขอใหท่ีประชุมพิจารณาจายขาดเงินสะสม  จำนวน  4  โครงการ ดังนี้ 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายเงินสะสม    

ครัง้ท่ี  1  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2564   
องคการบริหารสวนตำบลหนอแงขม 

อำเภอโคกสำโรง  จังหวดัลพบุรี 
รายจายจำแนกตามหนวยงาน หนวยงานกองชาง  ตั้งไว     1,218,100  บาท  ตั้งจาย
จากจายขาดเงินสะสม 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาและถนน 

งบลงทุน 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ประเภท คาบำรุงรักษาและปรบัปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 
1. ปรับปรุงซอมแซมผิวทางแอสฟลท  หมูท่ี  7  สายทางเขาหมูบานหนองขอย  กวาง  4  
เมตร  ยาว  110  เมตร  หนา  0.05  เมตร  หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา  440  ตาราง
เมตร  (หนาบานนายวินัย  อุดมพืช  ถึงหนาบานนายสมหมาย  แกวลอม)  จำนวน   
147,200  บาท 
2. ปรับปรุงซอมแซมผิวทางแอสฟลท  หมูท่ี  10  สายทางเขาหมูบานหนองแขม  กวาง  4  
เมตร  ยาว  540  เมตร  หนา  0.05  เมตร  หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา  2,160  
ตารางเมตร  (ทางแยกหมูท่ี  9  ถึงหนาบานนายอุทัย  จันทรเต็ม)   จำนวน  723,000  
บาท 
3. ซอมแซมถนน คสล.  สายหนาศูนยสาธิตการตลาด  ถึงบานนายศิริ  เข็มกลัด  กวาง  3 
เมตร  ยาว  269  เมตร  พรอมท้ังยกฝาตะแกรง  หนา  0.15  เมตร  หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 807  ตารางเมตร  จำนวน  347,900  บาท 
รวมเปนเงิน   1,218,100  บาท  (หนึ่งลานสองแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันหนึ่งรอยบาทถวน) 
เหตุผลเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในการเดินทางสัญจรไปมาใหสะดวก
และลดการเกิดอุบัติเหตุ 
 
รายจายจำแนกตามหนวยงาน หนวยงานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ตั้งไว    
3,846,960  บาท  ตั้งจายจากจายขาดเงินสะสม 

แผนงานการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 

งบลงทุน 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท อาคารตาง ๆ  
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1. กอสรางอาคารเรียน อาคารเรียน 3  ชั้น  12  หองเรียน จำนวน  3 ,846,960     
บาท  ดังนี้ 

งวดท่ี  5     จำนวน  1,046,160  บาท   
งวดท่ี  6     จำนวน  1,080,720  บาท 
และงวดสุดทาย    จำนวน  1,720,180  บาท 

รวมเปนเงิน  3,846,960  บาท  (สามลานแปดแสนสี่หม่ืนหกพันเการอยหกสิบบาทถวน) 
เหตุผล โครงการนี้ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณพ.ศ.2562  
แผนงานบูรณาการสงเสรมิการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งบอุดหนุน  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการกอสรางอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ จำนวน  1  โครงการ  และไดรับขออนุมัติกันเงินไวเบิกเหลื่อมป สัญญาเลขท่ี  
1/2562  วงเงินสัญญา  7,200,000  บาท  (เจ็ดลานสองแสนบาทถวน)  ผูรับเหมา 
หจก.ไมเด็ดกอสราง ลงนามวันท่ี  11  กุมภาพันธ  2562  เนื่องจากไมสามารถดำเนินการ
ใหแลวเสร็จ มีความจำเปนตองแกไขในรายละเอียดในใบแจงปริมาณราคา  ซ่ึงไมตรงกับ
แบบแปลนการกอสราง  องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม  จึงไดสั่งใหผูรับจางระงับการ
กอสรางไวชั่วคราว  เพ่ือขออนุมัติแกไขรายละเอียดใบแจงประมาณราคาไปยังจังหวัดลพบุรี   
ไดรับอนุมัติมา  ในวันท่ี  30  กันยายน  2563  จึงทำใหการกอสรางแลวเสร็จไมทัน
ปงบประมาณ  2563   ซ่ึงตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561  มาตรา  
55  กำหนดใหกรณี ท่ี ไดรับการกันเงินและขอขยายเวลาเบิกเงินจากคลังไวกอน
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ2561  มีผลบังคับ ใหดำเนินการเบิกจายใหแลว
เสร็จภายใน  30  กันยายน  2563  กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถเบิกจาย
งบประมาณป  พ.ศ.2555 – 2562  ไดทันภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหงบประมาณนั้น
ตองถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย  ทำใหโครงการกอสรางอาคารเรียน 3  ชั้น  12  
หองเรียน  งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการกอสราง
อาคารเรียนและอาคารประกอบ  ขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขม  ขาด
งบประมาณในการกอสราง  ตามสัญญา  จำนวน  3  งวดงาน  เปนเงิน  3,846,960  
บาท  
   จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาจายเงินสะสมท้ังสิ้น  4  โครงการ  จำนวน 5,065,060  
บาท  ตอไป 

ประธานสภาฯ   จึงขอใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณาอนุมัติจายเงินสะสม  จำนวน  4 โครงการ    
เปนจำนวนเงิน 5,065,060 บาท (หาลานหกหม่ืนหาพันปกสิบบาทถวน) เพ่ือเปนการชวย
ลดปญหาความเดือดรอนของประชาชน ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบลไดชี้แจงแลว
ขางตน ขอใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณา มีผูใดจะขอแกไข   เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติม  หรือจะ
เสนอ อะไรหรือไม  
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นายอุทัย  จันทรเต็ม   เสนอในการพิจารณาการจายขาดสะสมขอเสนอใหอภิปรายและลงมติทีละ 
สมาชิก อบต.ม.10 โครงการ   
ท่ีประชุม เห็นชอบใหอภิปรายและลงมติทีละโครงการ 
ประธาน สภาฯ         ขอใหท่ีประชุมพิจารณาจายเงินสะสมปรับปรุงซอมแซมผิวทางแอสฟลท  หมูท่ี  7  

สายทางเขาหมูบานหนองขอย  กวาง  4  เมตร  ยาว  110  เมตร  หนา  0.05  เมตร  
หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา  440  ตารางเมตร  (หนาบานนายวินัย  อุดมพืช  ถึงหนาบาน
นายสมหมาย  แกวลอม)  จำนวน   147,200  บาท หากไมมีสมาชิกสภา ฯ  ทานใด
อภิปรายหรือสอบถาม ขอใหท่ีประชุมพิจารณาจายเงินสะสมปรับปรุงซอมแซมผิวทางแอส
ฟลท  หมูท่ี  7  สายทางเขาหมูบานหนองขอย จำนวน 147,200  บาท  (หนึ่งแสนสี่หม่ืน
เจ็ดพันสองรอยบาทถวน) 

มติท่ีประชุม  อนุมัติ 22 เสียง  งดออกเสียง  2  ทาน 
ประธานสภา ฯ         ขอใหท่ีประชุมพิจารณาจายเงินสะสมปรับปรุงซอมแซมผิวทางแอสฟลท  หมูท่ี  10  

สายทางเขาหมูบานหนองแขม  กวาง  4  เมตร  ยาว  540  เมตร  หนา  0.05  เมตร  
หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา  2,160  ตารางเมตร  (ทางแยกหมูท่ี  9  ถึงหนาบานนาย
อุทัย  จันทรเต็ม)   จำนวน  723,000  บาท  

นายโสพล  ศิริผล  ขอสอบถามวาในการดำเนินงานจะทำรื้อถนนเดิมเพ่ือสรางใหมหรือจะเททับถนนเดิม 
สมาชิกสภา ฯ ม.11  
นายวัลลภ  พุกชาติ  ไดตรวจสอบโครงสรางยังใชไดจึงดำเนินการเททับคอนกรีตเดิมครับ 
ผูอำนวยการกองชาง  
ประธานสภา ฯ  หากไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายหรือสอบถาม ขอใหท่ีประชุมพิจารณาจายเงินสะสม

ปรับปรุงซอมแซมผิวทางแอสฟลท  หมูท่ี  10  สายทางเขาหมูบานหนองแขม  กวาง  4  
เมตร  ยาว  540  เมตร  หนา  0.05  เมตร  หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา  2,160  
ตารางเมตร  (ทางแยกหมูท่ี  9  ถึงหนาบานนายอุทัย  จันทรเต็ม)   จำนวน  723,000  
บาท (เจ็ดแสนสองหม่ืนสามพันบาทถวน)  

มตท่ีิประชุม  อนุมัติ 22 เสียง  งดออกเสียง  2  ทาน 
ประธานสภา ฯ         ขอใหท่ีประชุมพิจารณาจายเงินสะสมซอมแซมถนน คสล.  สายหนาศูนยสาธิต

การตลาด  ถึงบานนายศิริ  เข็มกลัด  กวาง  3 เมตร  ยาว  269  เมตร  พรอมท้ังยกฝา
ตะแกรง  หนา  0.15  เมตร  หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 807  ตารางเมตร  จำนวน  
347,900  บาท 

นายนิลพัฒน  กะตุดเงิน  ขอใหสมาชิกสภา หมูท่ี  2  อธบิายวาดำเนินอยางอยางไร 
สมาชิกสภา ฯ ม.5  
นายสุพจน  ออนอ่ิม  เนื่องจากถนนชำรุดแตกออกไดรับความเดือดรอนจึงขอใหดำเนินการท้ังเสน 
สมาชิกสภา ฯ ม.2 
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ประธานสภา ฯ  ขอสอบถามแทนเนื่องจากเสนนี้มีปญหาตั้งแตเขาประชุมครั้งท่ีแลว ถาดำเนินการแลว

ถนนจะสูงข้ึน 15 เซนติเมตร ซ่ึงสูงกวาบาน  น้ำไมสามารถไหลลงทอได  ทางหมูบานจะ
ดำเนินการแกไขอยางไรเพ่ือปองกันปญหาดังกลาว 

นายวัลลภ  พุกชาติ  ตามท่ีไดออกไปสำรวจครัง้ลาสุดไดมีการซอมในสวนท่ีเปนแองน้ำทวมขังแลว บริเวณ 
ผูอำนวยการกองชาง บานเรือนท่ีต่ำกวาก็ดำเนินการทำทอน้ำท้ิงลงมาเชื่อมทอใหญเรียบรอยแลวครับ 
ประธานสภา ฯ   หากไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายหรือสอบถาม ขอใหท่ีประชุมพิจารณาจายเงิน

สะสมสายหนาศูนยสาธิตการตลาด  ถึงบานนายศิริ  เข็มกลัด  กวาง  3 เมตร  ยาว  269  
เมตร  พรอมท้ังยกฝาตะแกรง  หนา  0.15  เมตร  หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 872  
ตารางเมตร  จำนวน  347,900  บาท (สามแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันเการอยบาทถวน)  

มติท่ีประชุม  อนุมัติ 22 เสียง  งดออกเสียง  2  ทาน 
ประธานสภา ฯ     ขอใหท่ีประชุมพิจารณาจายเงินสะสมกอสรางอาคารเรียน อาคารเรียน 3  ชั้น  

12  หองเรียน จำนวน  3,846,960     บาท  ดังนี้ 
 งวดท่ี  5    จำนวน  1,046,160  บาท   
 งวดท่ี  6    จำนวน  1,080,720  บาท 
 และงวดสุดทาย    จำนวน  1,720,180  บาท 

รวมเปนเงิน  3,846,960  บาท  (สามลานแปดแสนสี่หม่ืนหกพันเการอยหกสิบบาทถวน) 
นายถวิล  แกนจันหอม  มีขอสงสัยเนื่องจากเปนการจายขาดเปนจำนวนเงินท่ีมากพอสมควร 3  โครงการ 
สมาชิกสภา ฯ หมูท่ี  7 ท่ีผานมาไมติดใจสงสัย ขอสอบถามเรื่องโครงการกอสรางอาคารเรียน ฯ   เรื่องสัญญา

กอสรางจำนวน  7  งวด เปนชื่อโครงการกอสรางอาคารเรียน อาคารเรียน 3  ชั้น  12  
หองเรียน  พรอมตอกเสาเข็ม ทุกงวด เปนการเอ้ือประโยชนตอผูรับเหมา หรือไม  และเคย
สอบถามวาทำไมยังไมเสร็จสักทีลาชา  ไดรับคำตอบวาเปนเรื่องของผูรับเหมาไมเก่ียวกับ 
อบต. แตวันนี้มาขอพิจารณาขออนุมัติสภา ฯ  เพ่ือจายขาดเงินสะสม การกอสรางโรงเรียน
ตองอยูในแผนหรือไม หรือสามารถดำเนินการไดโดยอำนาจผูวา  

นางสาวภัทรนันท  ปานออน ขอตอบเรื่องวาโครงการตองอยูในแผนหรือไม เปนโครงการท่ีของบประมาณเงิน 
นักวิเคราะหนโยบาย ฯ อุดหนุนเฉพาะกิจไดรับงบประมาณในป 2562 มีแผนอยูในปงบประมาณ  2562 
นายสรุพล  วัฒนกุลววิัฒน ตามท่ีนักวิเคราะหไดชี้แจงนั้นเปนงบประมาณเฉพาะกิจ ตองมีการทำขอตกลงกับ

ผูวาในการยกเวนระเบียบเรื่องการปรับแผน ฯ และขอทำความตกลงเพ่ือใชเงินสะสมของ
ของ อบต. 

นายโสพล  ศิริผล   เปนโครงการท่ีขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯ เปนโครงการท่ีกำหนดแบบแปลน 
สมาชิกสภา ฯ หมูท่ี  11 มาแลว  เหตุผลอะไรท่ีจะทำใหเงินตัวนี้มันหายไปถูกสงคืนไป และขอใหสภา ฯ  พิจารณา

จายเงินสะสม และขอดูเอกสารสัญญากอสรางตัวจริง ถาเอกสารท่ีไดเปนตัวจริงก็ผิดแลว
ครับ งวดท่ี  6   ธันวาคม  2562  และงวดท่ี  7  เดือน  กุมภาพันธ  2562 เดือนไหนมา
กอน งานเสาเข็มกับงานคานสิ่งไหนเกิดกอนกัน  
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นายวัลลภ  พุกชาติ   ผมขอชี้แจงท่ีละข้ันตอนเม่ือไดงบประมาณกอสรางอาคาร คือ หนึ่งมีการการถอด 
ผูอำนวยการกองชาง แบบผิดซ่ึงใชแบบมาตรฐานจาก สพฐ.ท่ี 2/28 เปนแบบเกาดั่งเดิม และไดถอดแบบคำนวณ

ประมาณราคาผิด จึงตองสั่งใหผูรับจางหยุดการกอสราง และขออนุญาตแกไขแบบไปยังกรม
สงเสริม ฯ  โดยผานอำเภอ และจังหวัด จึงทำใหเกิดการลาชา กรม ฯ  ตอบกลับมาวันท่ี  
30  กันยายน  2563  สิ้นสุดระยะเวลากันเงิน  ซ่ึงเปนความผิดโดยตรงของกองชาง 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ฯ   ตามท่ีไดชี้แจงวาอยูในแผนแตเปนโครงการซอมแซมอาคารมันผิดแลวนะครับ และ
เรื่องสัญญางวดท่ี 1 – 7  มีความไมถูกตองหรือไมมีความไมชัดเจน   ขอใหยืนยันวาทำไมจึง
เขียนวาตอกเสาเข็มอยางเดียว ตองมีรายละเอียดมากกวานี้ การแลวเสร็จของโครงการวัน
เวลายอนแยงกัน ถาเอกสารนี้เปนตัวจริงแสดงวาเอกสารผิดตั้งแตแรก มีการแกแบบ 2 – 3 
ครั้งไมไดนำเสนอตอสภา ฯ  ผมจึงไมไดรับทราบความคืบหนา และยังไมไดขอยกเวน
ระเบียบกับทานผูวา แสดงความเปนหวง เนื่องจากผมเปนประธานสภา ฯ  ตองดำเนินการ
ใหเปนไปตามระเบียบท่ีถูกตอง อยางเรื่องของการไลทสดหากทานตองการดำเนินการใหขอ
อนุญาตเปนหนังสือสามารถใหไดครับ  เรื่องท่ีสภาไมอนุมัติทำถนน หมูท่ี  1  เชื่อมหมูท่ี  2  
ท่ีเดิมเปนคอนกรีตและจะขอเปนถนนลูกรังแลวขอทำเปนชวงสภาไมอนุมัติ ขางนอกก็วา
สภาไมผานโครงการ ก็ตองไปแกขาว และเรื่องบอขยะก็เชนกันขอท้ิงขยะจนกวากิจการจะ
เลิก ออกขางนอกบอกวาสภาไมเอาจึงไมเสนอมาเพ่ือขออนุมัติอีกครั้ง ผมตองทำตามหนาท่ี
ของสภา ฯ   

นางสาวภัทรนันท  ปานออน ขอชี้แจงเรื่องแผนโครงการมีอยูในแผน ฯ  ป  2562 เปนโครงการกอสรางอาคาร 
นักวิเคราะหนโยบาย ฯ เรียน 3  ชั้น  12  หองเรียน จริง หากตองการเปลี่ยนปงบประมาณเปนอำนาจอนุมัติจาก 

นายกองคการบริหารสวนตำบลเปลี่ยนป พ.ศ. และขอทำขอตกลงจากผูวาราชการจังหวัด 
นายถวิล  แกนจันหอม   ขอใหทานเลขานุการสภา ฯ  บันทึกใหละเอียดมีขบวนการหลาย ๆ  อยางท่ีทำให 
สมาชิกสภา ฯ งง ไมวาจะเปนอำนาจนายกหรืออะไรหลาย ๆ  อยาง บันทึกใหเยอะๆ  ละเอียด ๆ ขอบคุณ

ครับ 
นายสุรพล  วัฒนกุลวิวัฒน ขอชี้แจงเพ่ิมเติมโครงการสรางอาคารภาพรวมคือประโยชนของพ่ีนองลูกหลานใน 
ปลัดองคการบริหารสวนตำบล ตำบลหนองแขม และหนองแขมโชคดีกวาหลาย ๆ  ตำบลท่ีไดรับงบประมาณ

กอสรางไมตองใชงบประมาณของตนเอง แตเนื่องจากแบบแปลนผิด  เพ่ือคุณภาพของงาน
ให ดี ข้ึน  เชน เปลี่ ยน เหล็ก ท่ี ไม มี ในท องตลาด ก็ต องทำเรื่อ งผ านอำเภอ จั งหวัด 
กรมบัญชีกลาง ข้ันตอนกระบวนการเยอะพอสมควรซ่ึงผูวาราชการจังหวัดลพบุรีไดเห็นชอบ
มาแลวในวัน ท่ี   30  กันยายน  2563  ไมสามารถดำเนินการไดตองคืนเงิน ให
กรมบัญชีกลาง   ซ่ึงไมทันหวงของงบประมาณ  มีทางออก 2  ทางคือ ขอใหทบทวนการ
จายเงินโครงการ เนื่องจากประเด็นเกิดจากความไมไดตั้งใจจะใหเกิดข้ึน ทำไปจังหวัดก็ยังไม
ตอบรับ จังหวัดจึงเสนอใหเพ่ิมอีกชองทางหนึ่งขอขออนุมัติสภาเพ่ือจายเงินสะสม เนื่องจาก
สัญญาเดินหนาไมติดประเด็นอุธรณของผูรับจางถาผูรับจางไมสามารถหยุดการกอสรางไดมี
ปญหาเกิดข้ึนจะปลอยใหเปนอาคารอนุเสาวรียหรืออยางไร  ในท่ีสุดแทนท่ีเราจะตอง
จายเงิน เกือบ 7 ลาน แตจายประมาณสามลานกวาแคครึ่งเดียวแลวไดอาคารมา ซ่ึงแบบผิด
ดันทุรังท่ีจะกอสรางไปลูกหลานเราบาดเจ็บลมตายหรือเกิดเหตุเรื่องความม่ันคงปลอดภัย 
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ใครจะรับผิดชอบ แบบแปลนผิดก็ตองแกไข ติดเงื่อนไขระยะเวลา ท่ีสุดแลวประโยชนสุดท่ีได
อาคารคือคนในตำบลลูกหลานของพวกทานไมใชผม    เราอยามองวาเปนเงินในกระเปาของ
เราอยางไร ติดปญหาอะไรก็ตองแกไข ก็ตองจายผูรับจางอยูดีถาไมจายจะมีการฟองรอง
องคการบริหารสวนตำบลหนองแขมก็ตองจายอยางแนนอน  และพิจารณาดูวาใครจะเสีย
ประโยชนคือใครคิดดูดี ๆ    

ประธานสภา ฯ   ทานพูดแบบน้ีจะเขาเน้ือตรงท่ีวาเหล็กไมมีขายในทองตลาดผูรับเหมามีวิศวกรคอย
ควบคุมดูแลถอดแบบใหผิดพลาด กอนยืนแบบตองขอแบบเพื่อไปถอดแบบแลวจึงยืนขอเสนอ
ราคา ผมอธิบายในฐานะท่ีเปนชาง สอบถามวาใครความรับผิดชอบท่ีทำใหงบประมาณ 3 ลาน
กวาบาทตกไป ในเมื่อมีเงินมากองอยูแลว มีการแกแบบปลอยใหระยะเวลาลวงเลยไปเปนป ๆ  
ไมไดมาหาวาใครจะรับผิดชอบแลวตองจายเงิน แตตองหาทางออกท่ีเหมาะสมท่ี 

นายวัลลภ  พุกชาติ   ผมขออธิบายแบบไมไดผิดแตผม นายวัลลภ  พุกชาติ ผูอำนวยการกองชาง  
ผูอำนวยการกองชาง ประมาณราคาถอดแบบผิดไมตรงกับแบบ และท่ีทำใหลาชาเกิดจากคิดแบบโครงหลังคาเปน

เหล็กกลมแตแบบเปนเหล็กฉาก หากดำเนินการทำตอจะเปนการกระทำท่ีผิดจากแบบโดย
ส้ินเชิง จึงขอเปล่ียนแบบโดยใหกลับมาใชเหล็กฉากเหมือนเดิมตองทำหนังสือ ผานอำเภอ
จังหวัดและกรมตามลำดับทำใหเกดิการลาชา 

นางสาวระพีวรรณ  เน้ือทอง เรื่องการขอจายเงินสะสมโครงการกอสรางอาคารเรียน ยอมรับวาเปนหวงเน่ืองจาก 
ทองถิ่นอำเภอโคกสำโรง  การทำหนังสือทุกขั้นตอนตองผานอำเภอผานจังหวัดมีความรวมดวยชวยกัน และ ผูอำนวยการ

กองชางไดยอมรับวาคำนวณผิดคือพูดตรง ๆ  วาชางเหมือนชางบานนอกทำแตถนน วันหน่ึง 
หนองแขมไดอาคารมาก็ยอมรับวาผิดพลาดหลาย ๆ  อยาง การประสานงานดานหนังสือมีการ
แกไขหลายครั้ง สุดทายกฎหมายท่ีมาบังคับคือกฎหมายกระทรวงการคลังไมใชกฎหมาย
กระทรวงมหาดไทย แตก็ตองมาเกี่ยวของกันงบประมาณรายจายต้ังป  2555  - 2562 ถา
ดำเนินการไมแลวเสร็จภายใน  30  กันยายน  2563  เปนอันพับไป มีการชวยเหลือจนสุด
ความสามารถ เราทุกคนไมใชคนท่ีน่ี และท่ีมาวันน้ีก็ไมใชจะมากาวกาย      มาดวยเปนหวง 
ชางก็ยอมรับความผิด นายอำเภอก็ฝากมาวาใหมองประเด็นวาใครจะไดรับประโยชนตรงน้ีให
พิจารณากันอยารอบครอบ หากไมผานวันน้ีผูรับเหมาก็ตองฟองรองเปนขอผูกพันอยางไรก็ตอง
เกิดการฟองรอง ขอบคุณคะ 

นางทวิกรณ  จันตะเภา   ขอชี้แจงในชวงที่ทำสัญญาโครงการฯ ซึ่งเปนเอกสารสารที่ถายสำเนามาจากตัวจริง ดิฉัน 
ผูอำนวยกองคลัง  เขามารับงานตอจากเจาหนาที่คนเกาทำไวเมื่อวันที่ 1 ส.ค.63 เร่ืองรายละเอียดในสัญญา 

รายละเอียดงวดงานที่ลงในสัญญานั้นนาจะเปนชื่อโครงการกอสรางคะ ไมใชเนื้องานทั้งหมด สวน
รายละเอียดจริง ๆจะอยูในรายละเอียดแนบทายสัญญาวาแตละงวดงานจะทำอะไรบาง และเมื่อ
เดือน ธ.ค.62 ไดมีการระงับการกอสราง เพื่อแกไขในรายละเอียดประกอบแบบไวนั้น ทาง อบต. 
ไดสงเร่ืองไปขอแกไขกับทางทองถ่ินจังหวัด และไดรับอนุมัติใหแกไขตามที่รองขอไป เมื่อวันที่ 30 
ก.ย.63 และเมื่อตรวจสอบไดรับการอนุมัติแลว ดิฉันจึงไดทำหนังสือแจงใหผูรับจางเขาดำเนินการ
กอสราง พรอมทำบันทึกแนบทายสัญญาเพิ่มเติมเพื่อใหการดำเนินการกอสรางดำเนินการตอไปได
คะ 

ประธานสภา ฯ   ขอใหตรวจสอบสัญญาจางใหถูกตองกอนสงใหจังหวัด 
นายนิลพัฒน  กะตุดเงิน   เอกสารมีความผิดพลาดอยางมากเอามาเสนอใหสภาพิจารณาขอตัวจริง และ ทาน 
สมาชิกสภา ฯ ม.5 เลขา ฯ พูดวาไมอนุมัติเปนความรับผิดชอบของสมาชิกสภา ฯ 
เลขานุการสภา ฯ   ตามท่ี ผูอำนวยการกองคลังอธิบายนาจะพอเขาใจ และไมไดพูดวาเปนความ

รับผิดชอบของสมาชิกสภา ฯ  หมายถึงวาถาไมผานในความหมายตองเสียโอกาสหลาย ๆ  
อยาง เขาใจผิดแลวครับ 

 

…….................................………ประธานกรรมการ.......................................กรรมการ........................................กรรมการ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 



 
-17- 

 
นายโสพล  ศิริผล   ท่ีไดขอเอกสารตัวจริงยังไมได และยอนไปตอนตน ท่ีทานนายกพูดวาไดกันเงิน 
สมาชิกสภา ฯ ม.11 และขยายเวลาการเบิกจายแลว และสภา ฯ  เคยถามนายกแลววา โรงเรียนทำไมถึงหยุด

กอสราง นายก ฯ  แจงวาเปนเงินของกรม ฯ  กรมจัดซ้ือจัดจางไมเก่ียวกับ อบต. เคยบอก
กับสภา ฯ  แลว ขอความกรุณาไดโปรดทราบตามนี้ วาไมเก่ียวกับสภา ฯ  กับ อบต. จะมี
หนาท่ีถอดแบบและยื่นใหผูรับเหมาไดอยางไร ผูรับเหมาเคาก็รองเอาแบบจาก กรม ฯ        
ไปถอดแบบและยื่นเองเลย  และขอเอกสารสัญญาจางตัวจริงทุกหนา ตองการท้ังหมด 
รบกวนดวยครับ ท่ีถามวา เดือนธันวาคม  กับเดือนกุมภาพันธ  ผมเรียนจบ ป.4  อันไหน
เกิดกอนกันใหผูรูผูเขาใจแจงใหกระจางดวยขอบคุณครับ ผมรอไดขอใหแจกทุกคน เดี๋ยวคน
อ่ืนเคาไมรูดวย 

นางสาวกาญจนา  ทรัพยอินทร ไดแจกเอกสารใหกับท่ีประชุมนั้น คือ time line  สรุปปญหาอุปสรรคงบประมาณ 
รองปลัด อบต.  ไดรับมาป  2562 จำนวน 7,971,000 บาท  

- วันท่ี 29  มกราคม 2562 ไดรับผูชนะวงเงิน  7,200,000  บาท   
- วันท่ี12  กุมภาพันธ  2563  ลงนามสัญญา    
- วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเหล็กกลม เปนเหล็กขอออย  

เนื่องจากมีความ่ันคงแข็งแรงผูรับจางยอมรับ  
- วันท่ี 7  สิงหาคม 2562  อนุมัติเปลี่ยนแปลงเหล็ก รวม  45   
- วันท่ี  9  สิงหาคม  ขออนุ มัติเปลี่ยนอแปลงความยาวเสาเข็ม ตัดเงินคาเสาเข็ม 

323,349  บาท  เหลือวงเงินสัญญา  6,876,651  บาท   
- วันท่ี  18  กันยายน 2562  อนุมัติเปลี่ยนแปลงเสาเข็ม รวม  41   
- วันท่ี  13  กันยายน  2562  ขออนุมัติกนเงินกรณีกอหนี้ผูกพัน  
- วันท่ี  20  กันยายน  2562  สงมอบงานงวดท่ี 1 – 3   
- วันท่ี  18  ตุลาคม  2562  เบิกเงินงวดท่ี 1 – 3  จำนวน 2,074,971  บาท  
-  วันท่ี  16  ธันวาคม  2562  ระงับการกอสราง   
- วันท่ี  2  มกราคม  2563  ขอเปลี่ยนแปลงแกไขแบบกอสรางมาตรฐาน สปช.2/28  

และแบบแสดงรายการใหตรงกัน   เนื่องจากถอดแบบผิดตองแกไขใหตรงกัน คือ  งาน
โครงหลังคาเหล็ก  งานผนัง ผวิผนัง  งานผิวพ้ืน  และงานประตูหนาตาง  

- วันท่ี  6  มกราคม  2563  สงเบิกเงินงวดท่ี 4 จำนวน  954,720  บาท งานตายชั้น  
3  พ้ืนชั้น  3  เสาชั้น  3    

- วันท่ี 7 มกราคม 2563  สงเรื่องขอเปลี่ยนแปลงแกไข 
- วันท่ี 30 เมษายน  2563  สงเรื่องขอเปลี่ยนแปลงแกไข 
- วันท่ี 24  มิถุนายน 2563 สงเรื่องขอเปลี่ยนแปลงแกไข 
- วันท่ี 14  กรกฎาคม 2563  สงเรื่องขอเปลี่ยนแปลงแกไข 
- วันท่ี  20  กรกฎาคม 2563  สงเรื่องขอเปลี่ยนแปลงแกไข 
- วันท่ี 11  กันยายน  2563  ขออนุมัติกันเงินไวเบิกเหลื่อมป 
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- วันท่ี  30  กันยายน  2563  อนุมัติแกไขแบบตามท่ีรองขอ  
- วันท่ี  22  ตุลาคม  2563 รับแจงตามหนังสือจังหวัดลพบุรี  ดวนท่ีสุด ลบ0023.5/    

ว1066   ลงวันท่ี  19  ตุลาคม  2563  
- วันท่ี  3  พฤศจิกายน  2563  แจงผูรับจางเขาดำเนินการกอสราง  
- วันท่ี  24  พฤศจิกายน  2563  ไดรับแจงจากกรม ฯ  ตามหนังสือ ท่ี  มท 0808.2/  

ว3410  ลงวันท่ี  4  พฤศจิกายน  2563  ให อปท.พิจารณาโอนเงินงบประมาณ ฯ      
ตั้งจายรายการใหม เพ่ือเบิกจายแกคูสัญญา หรือหากไมเพียงพอและมีความจำเปนตอง
ใชจายเงินอาจขอความตกลงกับผูวาราชการจังหวัดเพ่ือนำเงินสะสมไปใชจายได   

- วั น ท่ี   8   ธั น ว าค ม   2 5 6 3   ขอ ท ำค ว าม ต กล งก ารป ฏิ บั ติ ต าม ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงิน  ของ อปท. พ.ศ.2547  ใหขออนุมัติสภาองคการบริหารสวนตำบล
ตอไป 

ตามท่ีไดนำเสนอไป ในเรื่องของการใชจายเงินสะสมเปนอำนาจของสภา ฯ  ตอง
ตกลงกันใหเสร็จกอน และประโยชนก็เปนของนักเรียนในตำบล 

นายถวิล  แกนจันหอม  แงมุมการบริหารจัดการกันหรือยัง ครูอัตราจาง หรือครูตาง ๆ  มีแผนงานหรือยัง 
สมาชกิสภา ฯ  ม.7 ผมเขาไปถามวาวันนี้มีครูภาษาไทยเขามา ไดสอบถามวาครูท่ีจางมาวา อาคารคืออาคาร

บุคคลคือบุคคล ทานไดรับโอนมาแลวมันเปนภาระดานงบประมาณ อบต.ท้ังหลายไมอยาก
ถายโอน โรงเรียนอยูในพ้ืนท่ีของเราเม่ือรับเขามาแลวงบประมาณควรจะมีศักยภาพในการ
สอน ไมใชวารับมาไมตรงสายงานในการสอนหนังสือ อยากใหผูตรวจสอบวาครูท่ีจางมาสอน
ตรงสายงานการสอนหรือไม  ไมใชวาไมตรงกับศึกษามาสอนสอบถามแลวจบไมตรง  ก็ไมได
ตำหนินองเคาอาจจะทำได เม่ือก่ีผมเห็นเด็กมาดวยมาทำไรบอกวาครูประชุม ไมทราบวามา
ทำไม สรุปแลวจรงิ ๆ  โรงเรียนเรามีนักเรียนก่ีคน นักเรียนชั้นประถมเทียบจะไมมี จะมีมาก
ก็คือฝากเรียน อนุบาลเด็กเล็ก อยากใหมีไวเพราะลูกหลานผมก็เรียนอยูครับ  เด็กโตๆ  ของ
เราพัฒนาไมทันเคา ถึงไดยายไปเรียนท่ีอ่ืนกันหมด ถาเราพัฒนาศักยภาพครู รับครูใหมี
ศักยภาพเขามาหนอย ผูปกครองจะไดไมยายลูกหลานออกจากโรงเรียนเรา อยากฝากใหชวย
ดูแล 

นางสาวกาญจนา  ทรัพยอินทร ขออนุญาตอธบิาย  มีครู 2  คนจบไมตรงสาขา คือครู ศพด.  แตศพด.รับเด็กอายุ  
รองปลัด อบต.  ตั้งแต  2  ป   ตางจากท่ีอ่ืนในอำเภอโคกสำโรง  เราพยายามสรรหาตำแหนงครูท่ียาย

ออกไป 2  คน  ซ่ึงเปนตำแหนงจากกรมสงเสริม ฯ  เงินจากกรม ฯ  และตองรอบัญชีกรม ฯ  
บางครั้งบรรจุมาก็ไมเลือกลงท่ีเรา ครูทุกคนจบสายครูอาจจะไมจบภาษาไทย สำหรับครู
ภาษาไทยไดขอสรรหาไปท่ีกรม ฯ  ศพด. มี 29  คน   ป.4 - ป.6  มีปญหาจากท่ีอ่ืนแลวสง
มาใหแกไข  ปกอนเราไดรับรางวัลจากกรม ฯ  ชวงชั้นท่ี  ปฐมวัยและ ชวงท่ี  1  มีแนวโนม
วาจะมากข้ึน  

นายวิโรจน   วัฒนะแสง  ขออนุญาตเพ่ิมเติม ขอรับรองวาครูทุกคนมีศักยภาพในการสอนไมจำเปนตองจบ 
รองนายก อบต.  ตรงสายแลวจะสอนได ครทุูกคนเปนไทยทุกคน สอนภาษาไทยได  
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นายโดด   เกตุพุก   ขอสอบถามดังนี้  ในชวงการหยุดกอสรางสามารถทำหนังสือยืดเวลาในการทำงาน 
สมาชิกสภา ฯ ม.3 ไดหรือไม  ขอใหผูวาราชการจังหวัดยืนยันมากอนใหสภาอนุมัติไดหรือไม  และถาสภา ฯ  

ไมผานการพิจารณาผูรับเหมาตองดำเนินการกอสรางไปจนเสร็จหรอืไมอยางไร 
นางสาวกาญจนา  ทรัพยอินทร การยืดระยะเวลานั้นไมสามารถทำไดตองไดรับอนุมัติกอนจึงจะยืดระยะเวลาได  
รองปลัด อบต.  
ประธานสภา ฯ   ผูรับเหมาตองดำเนินการใหเสร็จสิ้นตองสงงานจางและตรวจรับเสร็จ จะผาน

หรือไมผานโรงเรียนก็ตองสรางใหเสร็จ และสงมอบใหเรื่องเงินเปนเรื่องของผูวาจางและผูรับ
จาง  เสร็จแลวไมสมารถหามใหใชอาคารไดไมมีสิทธ ิ

นางสาวกาญจนา  ทรัพยอินทร เบิกไปแลว  4  งวด  ในระหวางงวดท่ี  5  ตองสั่งใหผูรับจางหยุด โดยมีหนังสือให 
รองปลัด อบต. ทำงานตอไดในวันท่ี  30  กันยายน  2563  เลยการเบิกกันเงิน 
นายโดด   เกตุพุก   ผูรับเหมาตองทำจนเสร็จหรือเปลาแลวท่ีวาจะเปนอนเุสาวรียจะเปนไปไดไง 
สมาชิกสภา ฯ ม.3 
ประธานสภา ฯ   ผมขอยืนยันวาโรงเรียนตองกอสรางใหเสร็จ ถึงจะไมมีเงินตองทำผูรับเหมาจะตอง

ทำจนเสร็จ ไมเสร็จอาจถูกเปนผูถูกท้ิงงาน 
นางสาวกาญจนา  ทรัพยอินทร ข้ันตอนการจายเงินสะสมตองผานจากสภา ฯ กอนถึงจะใหผูวาอนุมัติได 
รองปลัด อบต.  
ประธานสภา ฯ   ขอมติท่ีประชุมพิจารณาจายเงินสะสมกอสรางอาคารเรียน อาคารเรียน 3  ชั้น  

12  หองเรียน จำนวน  3,846,960     บาท  ดังนี้ 
 งวดท่ี  5    จำนวน  1,046,160  บาท   
 งวดท่ี  6    จำนวน  1,080,720  บาท 
 และงวดสุดทาย    จำนวน  1,720,180  บาท 

รวมเปนเงิน  3,846,960  บาท  (สามลานแปดแสนสี่หม่ืนหกพันเการอยหกสิบบาทถวน) 
มติท่ีประชุม  อนุมัติ 9 เสียง  ไมอนุมัติ 13 งดออกเสียง  2 ทาน  
ระเบยีบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายบุญศรี  เหล็กผา   ขอสอบถามเรื่องถนนหมูท่ี  13  ดำเนินการถึงไหนแลว โดมอาคารเรียนหนองไผ 
รองประธานสภา ฯ เสร็จแลว งบประมาณอนุมัติพรอมกันตอนนี้ดำเนินการไดแลวไมใชหนาฝนขอบคุณครับ 
นางพิมพรรนี  มีสุดเพียร   หาผูรับจางอยูคะ 
นายก อบต. 
นางณัฐฏธนัชพร  พรหมชาติ สอบถามหลอดไฟทางเขาหมู 8  จะเอาหลอดไปมาซอมเปนการขยายเขตสามารถ 
สมาชิกสภา ฯ ม.8 เบิกไหนอยางไร 
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นางพิมพรรนี  มีสุดเพียร   จะดำเนินการจัดซ้ือใหเดี๋ยวประสานไปอีกครั้ง 
นายก อบต. 
ท่ีประชุม ทราบ 
ประธานสภาฯ            มีผูใดมีขอสงสัยจะซักถามหรืออภิปรายอีกหรือไม ถาไมมีขอขอบคุณทุกทานท่ีมาประชุมใน

วันนี้  
ท่ีประชุม ไมมี 
ปดประชุมเวลา  12.30  น.  
 
 

 (ลงชื่อ)                                          ผูจดรายงานการประชุม 
                                                    (นางสาวภัทรนันท  ปานออน) 
                  นักวิเคราะหนโยบายและแผน          
      

 
(ลงชื่อ)    สุ นกุลวิวัฒน              

                                                     (นายสุรพล    วัฒนกุลววิฒัน) 
                                         ปลัดองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม  มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แลวเม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2564 
     

(ลงชื่อ)    สุ                            ประธานกรรมการ    
                                                    (นายโดด   เกตุพุก) 
                                     

(ลงชื่อ)                                 กรรมการ  
                                                     (นายยวง   ศิริผล) 
                                        

(ลงชือ่)                                       กรรมการ  
                                                   (นายบุญศรี    เหล็กผา) 
 

ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขมมีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แลวเม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2564 
   

(ลงชื่อ)              ว ี   
                                                         (นายชลอ   พันทวี) 
                                          ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
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