
 

 
 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครัง้ที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 

วันอังคารท่ี  ๑๔  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  อาคารอเนกประสงคองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
สภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 

อําเภอหนองมวง  จังหวัดลพบุรี 
 



- ๑ – 
 

รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ีสอง ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๓ 
วันอังคารท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ อาคารอเนกประสงคองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
.................................................. 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ผูมาประชุม 
๑. นายบุญช ู  สงวนทรัพย  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
๒. นายคมจักร  สัมโมทย   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
๓. นายมานพ  อ่ิมชื่น   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๑ 
๔. นางสมใจ  จันทรัตน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๑ 
๕. นายธัญเกียรติ   กลอมวงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๒ 
๖. นายธวชั  ทองออน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๓ 
๗. นายรุงโรจน  ทับปรีดา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๔ 
๘. นายเจน  โพธิ์วัด   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๔ 
๙. นางจีราภรณ  หลอทอง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๕ 
๑๐. นายไพโรจน  โพธิ์ทิม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๕ 
๑๑. นางเฉลียว  โมหมุน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๖ 
๑๒. นางศศิธร  เพชรหิน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๗ 
๑๓. นางสาวจําปา   ออนละมัย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๘ 
๑๔. นางสาวดลฤทัย จั่นรักษ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๘ 
๑๕. นายบัญญัติ  คงมี   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๙ 
๑๖. นายสมพิศ  ผลหมู   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๑๐ 
๑๗. นายเฉลิม  มุงชนะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๑๐ 
ผูไมมาประชุม 
๑. นายไพศาล  โพธิ์ปรก   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๙ 
๒. นายสมยศ  ตโมพุทศิริ  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
ผูเขาฟงการประชุม 
หัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลยางโทน และผูท่ีไดรับอนุญาต 
๑. นายวิเชียร  บุตรวงษ   ผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการแทนปลัดองคการ-
      บริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ีนายกองคการบริหารสวน
      ตําบลยางโทน 
๒. นางปฏิกาญจน   วงษสมบัติ  หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
๓. นางณัฏฐภรณ  ปทมโรจน  ผูอํานวยการกองคลัง 
๔. นายรัฐพงศ  กินจําปา   ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
๕. นางสาวนิศารัตน มนตรี   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
   
 
 

/ -๒- เริ่มประชุม... 



-๒- 
เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

  เ ม่ือ ท่ีประชุมพรอมแลว นายบุญชู   สงวนทรัพย   ประธานสภาองคการบริหาร -                     
สวนตําบลยางโทน เปนประธานการประชุม โดยมีนายคมจักร สัมโมทย สมาชิกสภาองคการบริหาร-          
สวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๖ ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการองคการบริหารสวนตําบลยางโทน ไดนับองคประชุม                        
ปรากฏวามีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทนเขาประชุมจํานวน ๑๗ คน ครบองคประชุม                
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๗ 
พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๖ ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน                     
พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๒๕ ประธานสภาอบต.จึงเปดการประชุมสภาอบต. โดยมีผูเขารับฟงการประชุม (หัวหนาสวน
ราชการและผู ท่ีไดรับอนุญาต) จํานวน ๕ คน ประธานในท่ีประชุมไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย               
สวดมนตไหวพระเพ่ือเปนสิริมงคล  และมอบหมายใหนายคมจักร สัมโมทย เลขานุการสภาฯอานประกาศสภา
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน เรื่อง เรียกประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๓  
และประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายบุญชู สงวนทรัพย   เรียนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน และผูเขารวมประชุมทุกทาน  
ประธานสภาอบต. วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง

ครั้ ง ท่ี  ๑  ประจําป  พ.ศ.  ๒๕๖๓  กําหนดระหวางวัน ท่ี  ๑ – ๑๕ เมษายน                  
พ.ศ.๒๕๖๓ สําหรับระเบียบวาระตางๆ ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุม               
ท่ีไดแจกจายใหกับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ท่ีประชุม  มีมติรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   ญัตติสภาอบต.ฯรับรองรายงานการประชุม 
นายบุญชูฯ  ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาอบต.
ประธานสภาอบต. ชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุมดวยครับ  
นายคมจักรฯ รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยแรก 
เลขานุการสภาอบต. ครั้ ง ท่ี  ๑ ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๓ เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี  ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๓               

โดยที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดตรวจสอบเปนท่ีเรียบรอยแลว               
ขอเชิญท านสมาชิกฯ ไดตรวจสอบรายงานการประชุมดั งกล าว อีกครั้ ง                   
หากมีขอผิดพลาดหรือขอความใดท่ีไมถูกตอง โปรดแจงตอท่ีประชุมครับ 

นายบุญชูฯ   หากไมมีกระผมขอมติท่ีประชุมครับ หากสมาชิกทานใดเห็นชอบรับรองรายงาน  
ประธานสภาอบต. การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยท่ีแรก ครั้งท่ี ๑ 
   ประจาํป พ.ศ.๒๕๖๓ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ โปรดยกมือข้ึนครับ 
ท่ีประชุม ลงคะแนนมติเห็นชอบ ๑๖ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
นายบุญชูฯ  สรุปมติท่ีประชุมเรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ มีมติ 
ประธานสภาอบต.ฯ เห็นชอบ   ๑๖ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

/ -๓- ระเบียบวาระท่ี ๓... 



- ๓ - 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถาม (ถามี) 
นายบุญชูฯ การยื่นกระทูถามท่ัวไปและกระทูถามดวนใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือตอประธาน-      
ประธานสภาอบต. สภาอบต.ฯ เพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตําบลไดเตรียมการตอบกระทู หากไมมี 
 ทานสมาชิกฯ ทานใดยื่นกระทูถาม กระผมขอดําเนินการประชุมในระเบียบวาระ                  

ลําดับถัดไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   ญัตติสภาอบต.ฯ  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน
ตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

นายบุญชูฯ สภาอบต.ยังไมมีเรื่องท่ีใหคณะกรรมการท่ีสภาอบต.พิจารณาในขณะนี้ กระผมขอ- 
ประธานสภาอบต. ดําเนินการประชุมในระเบียบวาระลําดับถัดไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ญัตติผูบริหารเสนอ เพ่ือพิจารณาโอนงบประมาณรายจาย ครั้งท่ี ๓ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
นายบุญชูฯ ขอเชิญผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการแทนปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. 

เสนอญัตติเพ่ือพิจารณาโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๓ ตอท่ีประชุมสภาฯ  

นายวิเชียรฯผอ.กองชาง เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รักษาราชการแทนปลัดอบต. ท่ี เคารพ กระผมในฐานะผู อํานวยการกองชาง รักษาราชการแทนปลัดอบต.              
ปฏิบัติหนาท่ีนายก อบต. ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.ยางโทน  ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน             
   ไดพิจารณาเห็นชอบใหตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
   พ.ศ.๒๕๖๓ แลวนั้น 
 บัดนี้ปรากฏวางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ ท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณ 

มิไดตั้งงบประมาณรายจายดังกลาวไว และมีความจําเปนตองตั้งจายข้ึนใหม        
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียดการโอน รายการท่ี ๑ 

หลักการ 
ขออนุ มัติ โอนเ งินงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย                
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือต้ังจายเปนรายการใหม แผนงานรักษาความ
สงบภายใน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน หมวดครุภัณฑ 
ประเภทรายจายครุภัณฑคอมพิวเตอร 
โดยพิจารณาโอนลดจากรายจาย ดังตอไปนี ้
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดเงินเดือน(ฝายการเมือง) 
ประ เภทรายจ า ย เ งิ น เ ดื อนนายก/ รองนายก  ตั้ ง ไ ว  ๕๑๔ ,๐๘๐  บาท                      
คงเหลือ ๒๖๔,๐๘๐ บาท ขออนุมัติโอนลด ๘,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน
งบประมาณ  ๒๕๖,๐๘๐ บาท 
รวมขอโอนลด  จํ านวน ๑ รายการ เปนเ งินจํ านวนท้ังสิ้น  ๘,๐๐๐  บาท                 
(แปดพันบาทถวน) 

 
/ -๔- เหตุผล... 



- ๔ – 
เหตุผล 

 เพ่ือตั้งจายรายการใหม  ดังตอไปนี้ 
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน หมวดครุภัณฑ  ประเภทรายจายครุภัณฑคอมพิวเตอร  โครงการ                  
จัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ                    
(Ink Tank printer) 
 - เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ        
(Ink Tank printer) จํานวน ๑ เครื่อง 
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร                
ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ หนา ๑๘ ขอ ๕๐ 
- ถือปฏิบัติตาม 1 8พระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจางและ 1 8การ 1 8บริหารพัสดุภาครัฐ 1 8          
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รวมขอโอนต้ังจายเปนรายการใหม จํานวน ๑ รายการ เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น                 
๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถวน) 

รายละเอียดการโอน รายการท่ี ๒ 

หลักการ 
ขออนุ มัติ โอนเ งินงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย                
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือต้ังจายเปนรายการใหม แผนงานบริหาร    
งานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวดครุภัณฑ ประเภทรายจายครุภัณฑคอมพิวเตอร 
โดยพิจารณาโอนลดจากรายจาย ดังตอไปนี ้
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวดคาใชสอย ประเภทรายจาย
เ พ่ือให ไดมา ซ่ึงบริการ โครงการ/รายการรายจายเ พ่ือให ไดมา ซ่ึงบริการ                        
ตั้งไว ๑๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๘๗,๐๕๐ บาท ขออนุมัติโอนลด ๘,๐๐๐ บาท 
คงเหลือหลังโอนงบประมาณ  ๗๙,๐๕๐ บาท 
รวมขอโอนลด  จํ านวน ๑ รายการ เปนเ งินจํ านวนท้ังสิ้น  ๘,๐๐๐  บาท                 
(แปดพันบาทถวน) 

เหตุผล 
 เพ่ือตั้งจายรายการใหม  ดังตอไปนี ้

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวดครุภัณฑ ประเภทรายจาย
ครุภัณฑคอมพิวเตอร โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank printer) 
 - เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ        
(Ink Tank printer) จํานวน ๑ เครื่อง 
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร       
ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ หนา ๑๘ ขอ ๕๐ 
- ถือปฏิบัติตาม18พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและ18การ18บริหารพัสดุภาครัฐ18 พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รวมขอโอนต้ังจายเปนรายการใหม จํานวน ๑ รายการ เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น                 
๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถวน) 

/ -๕- รายละเอียดการโอน... 



- ๕ - 

รายละเอียดการโอน รายการท่ี ๓ 

หลักการ 
ขออนุ มัติ โอนเ งินงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย                
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน หมวดครุภัณฑ ประเภทรายจาย
ครุภณัฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 
โดยพิจารณาโอนลดจากรายจาย ดังตอไปนี ้
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดเงินเดือน(ฝายการเมือง) 
ประ เภทรายจ า ย เ งิ น เ ดื อนนายก/ รองนายก  ตั้ ง ไ ว  ๕๑๔ ,๐๘๐  บาท                      
คงเหลือ ๒๕๖,๐๘๐ บาท ขออนุมัติโอนลด ๗,๕๘๐ บาท คงเหลือหลังโอน
งบประมาณ ๒๔๖,๐๘๐ บาท 
รวมขอโอนลด  จํ านวน ๑ รายการ เปนเ งินจํ านวนท้ังสิ้น  ๗,๕๘๐  บาท                 
(เจ็ดพันหารอยแปดสิบพันบาทถวน) 

เหตุผล 
 เพ่ือตั้งจายรายการใหม  ดังตอไปนี ้

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน หมวดครุภัณฑ 
ประเภทรายจายครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย โครงการจัดซ้ือเครื่อง        
วัดอุณหภูมิรางกาย (เทอรโมสแกน) จํานวน ๒ เครื่อง  
- เพ่ือจัดซ้ือเครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย (เทอรโมสแกน) จํานวน ๒ เครื่อง สําหรับใช 
ในการวัดไข เพ่ือเปนการคัดกรองการเฝาระวัง การควบคุมการแพรระบาดของ
โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-๑๙ หรือโรคติดตออ่ืนๆ 
- ถือปฏิบัติตาม 0 พระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจางและ 1 8การ 1 8บริหารพัสดุภาครัฐ 1 8            
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๗๒๗ ลว ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓      
เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในการปองกัน และควบคุมโรคติดตอ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙                        
หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)) 

รวมโอนลดงบประมาณ ท้ังส้ิน ๓ รายการ   
เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน ๒๓,๕๘๐ บาท 

 (-สองหม่ืนสามพันหารอยแปดสิบบาทถวน-) 
รวมโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม ท้ังส้ิน  ๓ รายการ  

เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน ๒๓,๕๘๐ บาท 
 (-สองหม่ืนสามพันหารอยแปดสิบบาทถวน-) 

 
 
 
 
 

/-๖- ฉะนั้น... 



- ๖ - 
ฉะนั้ น เ พ่ือให เปนการปฏิบั ติ ให เปน ไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย                       
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๔๓  ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจาย                      
ในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้ งจายเปนรายการใหม ให เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น                    
กระผมในฐานะผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการแทนปลัดอบต. ปฏิบัติหนาท่ี
นายกอบต.ยางโทน จึงมีความจําเปนท่ีจะขอเสนอญัตติพิจารณาโอนงบประมาณ
รายจายไปตั้งจายรายการใหม ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๓ ตอท่ีประชุมสภาอบต.              

นายบุญชูฯ ขอเชิญสมาชิกฯ อภิปรายสอบถามญัตติการโอนงบประมาณรายจายประจําป  
ประธานสภาอบต.         งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๓ ตอผูปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. ขอเชิญครับ 

หากไมมีขออภิปรายและเปนเวลาอันพอสมควรแลว กระผมขอใหเลขานุการสภาฯ 
นับองคประชุมกอนลงมติครับ  

นายคมจักรฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทนท่ีเคารพ กระผมไดทําการนับ 
เลขานุการสภาฯ องคประชุมสภาอบต.ณ ขณะนี้ ปรากฏวามีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  

ยางโทน อยูในท่ีประชุมแหงนี้จํานวน ๑๗ คน และไมมาประชุม จํานวน ๒ คน             
ครบองคประชุม สามารถลงมติออกเสียงไดครับ 

นายบุญชูฯ กระผมขอมติท่ีประชุมครับ หากสมาชิกทานใดเห็นชอบใหโอนงบประมาณไปตั้งจาย 
ประธานสภาอบต. เปนรายการใหม ประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๓ ตามท่ีปลัดอบต. 

ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.เสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ 
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ   ๑๖ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง     ๑ เสียง (ประธานสภาอบต.) 
นายบุญชูฯ  สรุปมติท่ีประชุมเรื่องใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ประจําป
ประธานสภาอบต.ฯ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๓ ท่ีประชุมมีมติ 

มติเห็นชอบ   ๑๖ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง     ๑ เสียง (ประธานสภาอบต.) 
นายวิเชียรฯ ผอ.กองชาง เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รักษาราชการแทนปลัดอบต. ท่ีเคารพ กระผมในฐานะผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการแทน ปลัดอบต.  
ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. ปฏิบัติหนาที่นายกอบต.ยางโทน ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.ท่ีมีมติเห็นชอบให

โอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในขอบัญญัติตามงบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๓ ซ่ึงกระผมจะดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
ดังกลาว ใหถูกตองเปนไปตามระเบียบในวงเงินและคุณลักษณะท่ีไดรับอนุมัต ิ        
จากท่ีประชุมสภาอบต. ท้ังนี้จะรักษาประโยชนและใหเกิดความคุมคาตอราชการ                
ในภารกิจองคการบริหารสวนตําบลยางโทน เปนสําคัญครับ 

 
 

/-๗-ระเบียบวาระท่ี... 



- ๗ – 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ ญัตติผูบริหารเสนอ เพ่ือพิจารณาถายโอนกิจการประปาหมูบาน หมูท่ี ๗ ใหอบต.

เปนผูดูแลรับผิดชอบ 
นายวิเชียรฯ ผอ.กองชาง เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รักษาราชการแทนปลัดอบต. ท่ีเคารพ กระผมในฐานะผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการแทน ปลัดอบต. 
ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.ยางโทน ขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณาถายโอนกิจการประปาหมูบาน 

หมูท่ี ๗ ใหองคการบริหารสวนตําบลยางโทนเปนผูดูแลรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
หลักการ 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลมีขอบเขตอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๗) 
พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๘ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล
อาจจัดทํากิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

เหตุผล 
ใ น ก า ร ป ร ะ ช ุม ข อ ง ห มู บ า น  ห มู ที ่ ๗  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห มู บ า น ห มู ที ่ ๗                  
ไดมีมติเห็นชอบใหโอนกิจการประปาของหมูบาน ใหองคการบริหารสวนตําบล
ยางโทนเปนผูดูแลรับผิดชอบ ซึ่งไดพิจารณาแลวเห็นวาองคการบริหารสวน
ตําบลยางโทน มีศ ักยภาพ ม ีงบประมาณในการดํา เน ินการ บร ิหารงาน                         
และอยูในอํานาจหนาที่ที่องคการบริหารสวนตําบลสามารถบริหารจัดการได            
โดยคณะกรรมการหมูบานไดแจงความประสงคท่ีจะโอนหรือมอบกิจการประปา
หมูบาน หมูท่ี ๗ ใหแกองคการบริหารสวนตําบลยางโทนเปนผูดูแล  
 ฉะนั้นเพ่ือใหเปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๙    
ในกรณีท่ีมีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
หรือใหสิทธิอันเกี ่ยวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผู ด ูแลพัสดุนั ้น ถาการกระทํา
ดังกลาวมีเ งื ่อนไขหรือมีภาระติดพัน หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น         
จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆไดตอเม่ือไดรับความเห็นจากสภาทองถ่ิน 
กระผมในฐานะผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการแทนปลัดอบต. ปฏิบัติหนาท่ี
นายกอบต.ยางโทน จึงมีความจําเปนท่ีจะขอเสนอญัตติพิจารณาถายโอนกิจการ
ประปาหมูบาน หมูท่ี ๗ ใหองคการบริหารสวนตําบลยางโทนเปนผูดูแลรับผิดชอบ
ตอท่ีประชุมสภาอบต.ครับ             

นายบุญชูฯ ขอเชิญสมาชิกฯ อภิปรายสอบถามญัตติการถายโอนกิจการประปาหมูบาน  
ประธานสภาอบต.         หมูท่ี ๗ ใหองคการบริหารสวนตําบลยางโทนเปนผูดูแลรับผิดชอบ ขอเชิญครับ 

หากไมมีขออภิปรายและเปนเวลาอันพอสมควรแลว กระผมขอใหเลขานุการสภาฯ 
นับองคประชุมกอนลงมติครับ  

นายคมจักรฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทนท่ีเคารพ กระผมไดทําการนับ 
เลขานุการสภาฯ องคประชุมสภาอบต.ณ ขณะนี้ ปรากฏวามีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  

ยางโทน อยูในท่ีประชุมแหงนี้จํานวน ๑๗ คน และไมมาประชุม จํานวน ๒ คน             
ครบองคประชุม สามารถลงมติออกเสียงไดครับ 

/-๘- นายบุญชู... 



- ๘ - 
นายบุญชูฯ กระผมขอมติท่ีประชุมครับ หากสมาชิกทานใดเห็นชอบใหโอนกิจการประปาหมูบาน 
ประธานสภาอบต. หมูท่ี ๗ ใหองคการบริหารสวนตําบลยางโทนเปนผูดูแลรับผิดชอบโปรดยกมือข้ึน

ครับ 
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ   ๑๖ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง     ๑ เสียง (ประธานสภาอบต.) 
นายบุญชูฯ  สรุปมติท่ีประชุมเรื่องโอนกิจการประปาหมูบาน หมูท่ี ๗ ใหองคการบริหารสวน
ประธานสภาอบต.ฯ ตําบลยางโทนเปนผูดูแลรับผิดชอบ ท่ีประชุมมีมต ิ

มติเห็นชอบ   ๑๖ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง     ๑ เสียง (ประธานสภาอบต.) 
นายวิเชียรฯ ผอ.กองชาง เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
รักษาราชการแทนปลัดอบต. ท่ีเคารพ กระผมในฐานะผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการแทน ปลัดอบต.  
ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.ยางโทน ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.ท่ีมีมติเห็นชอบการ

โอนกิจการประปาหมูบานหมูท่ี ๗ ใหองคการบริหารสวนตําบลยางโทนเปนผูดูแล 
ท้ังนี้จะรักษาประโยชนและใหเกิดความคุมคาตอราชการในภารกิจองคการบริหาร
สวนตําบลยางโทน เปนสําคัญครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑  รายงานการใชจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
นายบุญชูฯ ขอเชิญผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการแทนปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. 

รายงานการใชจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตอท่ีประชุมสภา
อบต.ยางโทนครับ 

นายวิเชียรฯผอ.กองชาง เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รักษาราชการแทนปลัดอบต. ท่ี เคารพ กระผมในฐานะผู อํานวยการกองชาง รักษาราชการแทนปลัดอบต.              
ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. ปฏิบัติหนาท่ีนายก อบต.ยางโทน  ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.ตามท่ีสภาองคการบริหาร
   สวนตําบลยางโทน ขอรายงานการใชจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓       
   ตอท่ีประชุมสภาฯ รายละเอียดขอเชิญหัวหนาสํานักงานปลัดอบต.ชี้แจงครับ 

นางปฏิกาญจนฯ  ตามท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
หัวหนาสํานักปลัด อบต. มหาดไทยไดอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน                   
   การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครอง
   สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๘๙/๑                 
   ยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ
   ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน            
   พ.ศ.๒๕๔๗ และและแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๘๙ ใหองคกรปกครอง
   สวนทองถ่ินทองถ่ินสามารถนําเงินสะสมไปใชจายในการดําเนินการจัดอบรม         
   ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
   ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทําหนากากอนามัยเพ่ือปองกันตนเอง 

/-๙- ตามหนังสือ... 

 



- ๙ - 

                       ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๓๕๓ ลงวันท่ี ๔ 
   มีนาคม  ๒๕๖๓ เรื่อง ยกเวนการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                      
   เรื่องยกเวนการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

   และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทองถิ่นสามารถนําเงินสะสมไปใชจายในการ
   ดํ า เนิ นการควบ คุมเ พ่ือสั ง เกตอาการของผู ท่ี เ ดินทางกลับจากประเทศ                         
   ท่ีเปนเขตติดตอหรือพ้ืนท่ีระบาดตอเนื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙                
   หรือโรคโควิด ๑๙ (COVID-๑๙) และการดําเนินการในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการปองกัน                 
   และระงับโรคติดตอดังกลาวได ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
   ๐๘๐๘.๒/ว๑๖๐๒ ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ยกเวนการใชจายเงินสะสมใน
   การควบคุมเพ่ือสังเกตอาการของผูเดินทางกลับจากประเทศท่ีเปนเขตโรคติดตอ  
   หรือเปน พื ้นที ่ระบาดตอเนื ่อง กรณีโรคติดเชื ้อไวร ัส  โคโรนา ๒๐๑๙  หรือ           
   โรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙) (COVID-๑๙) ทําใหอํานาจการ
   อนุมัติการใชเง ินสะสมในการดําเนินการดังกลาวเปนของผู บริหารทองถิ่น         
   ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลยางโทนโดยการอนุมัติของนายกองคการบริหารสวน
   ตําบลยางโทน ไดนําเงินสะสมไปใชจายจํานวน ๓ โครงการ ดังนี้ 
   ๑.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
   ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทําหนากากอนามัยเพ่ือปองกันตนเอง จํานวนเงิน
   อนุมัติ ๕,๓๔๐ บาท 
   ๒.โครงการจัดหาวัสดุเพ่ือใชในการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการเฝาระวังการแพร
   ระบาดของโรคติดตอเชื้อ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-๑๙ ) ระดับตํ าบล            
   (วัสดุงานบานงานครัว) จํานวนเงินอนุมัติ ๓,๔๐๐ บาท 
   ๓. โครงการจัดหาวัสดุเพ่ือใชในการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการเฝาระวังการแพร
   ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙ ) ระดับตําบล  
    (วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย) จํานวนเงินอนุมัติ ๑,๑๗๐ บาท 
นายวิเชียรฯผอ.กองชาง สําหรับขอมูลสถานะเงินสะสม/เงินสํารองจาย ขอเชิญผูอํานาวยการกองคลัง  
รักษาราชการแทนปลัดอบต. ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุมสภาฯครับ 
ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. 
นางณัฏฐภรณฯ  ดิฉันนางณัฏฐภรณ ปทมโรจน ผูอํานวยการกองคลังขอรายงานสถานะ  
ผอ.กองคลัง  สํารองเงิน สะสม ดังนี้  
   แบบรายงานการใชเงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบลยางโทน ณ วันท่ี ๑๒ 
   เมษายน ๒๕๖๓ 

๑) ขอมูลเงินสะสม/สํารองรายจายท่ีจําเปน ณ วันท่ี ๑๒ เมษายน  ๒๕๖๓ 
(๑) เงินสะสมท่ีนําไปใชได ณ ปจจุบัน หลังจากตรวจสอบยอดเงิน หักเงินสะสม           
ท่ีตองสงฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แลว มีจํานวนเงิน ๑๘,๕๔๐,๐๗๐,๓๐ บาท 
(๒) สํารองจายเงินสะสมท่ีอนุมัติแลวแตยังไมไดดําเนินการหรืออยูระหวาง
ดําเนินการและยังไมไดเบิกจาย เปนจํานวนเงิน         ๔,๕๗๐           บาท 
(๓) คงเหลือเงินสะสมท่ีนําไปใชได ณ ปจจุบัน มีจํานวนเงิน ๑๘,๕๓๕,๕๐๐.๓๐ 
บาท 

/-๑๐- (๔) สํารองงบบุคลากร... 



 
- ๑๐ - 

(๔) สํารองงบบุคลากรและคาใชจายประจํา (ประมาณหกเดือน) เปนจํานวน
เงิน ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
(๕) สํารองรายจายประจําท่ีตองจายใหประชาชนลาชา (เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ,          
เบี้ยยังชีพผูพิการ,เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส (ประมาณสามเดือน) เปนจํานวนเงิน 
๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท 
(๖) เงินสะสมคงเหลือ มีจํานวนเงิน ๗,๖๑๕,๕๐๐,๓๐ บาท = (๓)-(๔)-(๕) 
(๗) สํารองกรณีสาธารณภัย รอยละ ๑๐ เปนจํานวน ๗๖๑,๕๕๐.๐๓ บาท 
 = (๖) x รอยละ ๑๐ 
(๘) คงเหลืองเงินสะสมท่ีใชจายได มีจํานวนเงิน ๖,๘๕๓,๙๕๐.๒๗ บาท                
(หกลานแปดแสนหาหม่ืนสามพันเการอยหาสิบบาทย่ีสิบเจ็ดสตางค)= (๖)-(๗) 

๒) ทุนสํารองเงินสะสม ณ วันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓                                       
มีจํานวนเงิน ๑๔,๑๘๓,๖๖๓.๒๗ บาท  (สิบส่ีลานหนึ่งแสนแปดหม่ืนสามพันหก
รอยหกสิบสามบาทย่ีสิบเจ็ดสตางค)   

นายบุญชูฯ ขอเชิญสมาชิกฯ หากมีขอซักถามเก่ียวกับการใชจายเงินสะสม ตอผูปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. 
ประธานสภาอบต. ขอเชิญครับ หากไมมีทานสมาชิกสภาอบต.อภิปราย กระผมขอมติท่ีประชุมครับ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
นายบุญชูฯ  มีทานใดเสนอวาระอ่ืนๆ ตอท่ีประชุมอีกหรือไมครับ หากไมมีทานใดเสนอวาระอ่ืนๆ  
ประธานสภาอบต. ตอท่ีประชุม กระผมขอขอบคุณทุกทานท่ี เข าประชุมโดยพรอมเพรียงกัน                    

และบัดนี้สภาอบต.ไดประชุมครบตามวาระท่ีจัดลําดับไวเปนท่ีเรียบรอย กระผมขอ
ปดการประชุมครับ 

ปดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
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