
 
 

 

 
 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 

วันศุกรท่ี ๑๘ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เวลา  ๐๙.๓๐น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
สภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 

อําเภอหนองมวง  จังหวัดลพบุรี 
 



 

- ๑ - 
 

รายงานประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่สอง คร้ังที ่๑ ประจําป ๒๕๖๓ 
วันศุกรที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
.................................................. 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ผูมาประชุม 
๑. นายบุญช ู  สงวนทรัพย  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
๒. นายมานพ  อ่ิมชื่น   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๑ 
๓. นางสมใจ  จันทรัตน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๑ 
๔. นายธัญเกียรติ์  กลอมวงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๒ 
๕. นายธวชั  ทองออน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๓ 
๖. นายเจน  โพธิ์วัด   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๔ 
๗. นายรุงโรจน  ทับปรีดา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๔ 
๘. นายไพโรจน  โพธิ์ทิม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๕ 
๙. นางเฉลียว  โมหมุน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๖ 
๑๐. นายคมจักร  สัมโมทย   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๖ 
๑๑. นางศศิธร  เพชรหิน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๗ 
๑๒. นางสาวจําปา   ออนละมัย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๘ 
๑๓. นางสาวดลฤทัย จั่นรักษ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๘ 
๑๔. นายบัญญัติ  คงมี   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๙ 
๑๕. นายไพศาล  โพธิ์ปรก   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี  ๙ 
๑๖. นายสมพิศ  ผลหมู   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๑๐ 
ผูไมมาประชุม 
๑. นายสมยศ  ตโมพุทศิริ  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
๒. นางจีราภรณ  หลอทอง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๕ 
๓. นายเฉลิม  มุงชนะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๑๐ 
ผูเขาฟงการประชุม 
หัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลยางโทน และผูท่ีไดรับอนุญาต 
๑. นายวัฒนากร  กลางชาติ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
๒. นางปฏิกาญจน   วงษสมบัติ  หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
๓. นางณัฏฐภรณ  ปทมโรจน  ผูอํานวยการกองคลัง 
๔. นายรัฐพงศ  กินจําปา   ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
๕. นายวิเชียร  บุตรวงษ   ผูอํานวยการกองชาง 
๖. นางสาวนิศารัตน มนตรี   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบิัติการ 
 
 
 
 

/-๒-เริ่มประชุม... 



 

- ๒ - 
เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 

  เ ม่ือ ท่ีประชุมพรอมแลว นายบุญชู   สงวนทรัพย   ประธานสภาองคการบริหาร -                     
สวนตําบลยางโทน เปนประธานการประชุม โดยมีนายวัฒนากร กลางชาติ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการองคการบริหารสวนตําบลยางโทน ไดนับองคประชุม ปรากฏวามีสมาชิกสภา        
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน เขาประชุมจํานวน ๑๖ คน และไมมาประชุม จํานวน ๓ คน ครบองคประชุม 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๗ 
พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๖ ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน       
พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๒๕ ประธานสภาอบต.จึงเปดการประชุมสภาอบต. โดยมีผูเขารับฟงการประชุม (หัวหนาสวน-
ราชการและผูท่ีไดรับอนุญาต) จํานวน ๖ คน ประธานการประชุมไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต
ไหวพระเพ่ือเปนสิริมงคล และมอบหมายใหนายวัฒนากร กลางชาติ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล              
ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการองคการบริหารสวนตําบลยางโทน อานประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ         
สมัยท่ีสอง ประจําป ๒๕๖๓ และประธานสภาอบต.ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายบุญชู สงวนทรัพย  เรียนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ประธานสภาอบต. วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน สมัยวิสามัญ สมัยท่ีสอง 

ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ กําหนดระหวางวันท่ี ๑๕  ถึง ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
เพ่ือพิจารณาญัตติท่ีผูบริหารเสนอตามระเบียบวาระท่ีไดแจงใหสมาชิกสภาอบต.ทราบ
เปนการลวงหนาแลวครับ 

ท่ีประชุม  มีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   ญัตติสภาอบต.ฯรับรองรายงานการประชุม 
นายบุญชูฯ รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทนสมัยสามัญสมัยท่ีสาม 
ประธานสภาอบต. ครั ้ง ที ่  ๒  ประจํา ป  พ . ศ . ๒๕๖๓  เ มื ่อ ว ัน ศ ุก ร ที ่ ๑๔  สิง ห าคม  ๒๕๖๓ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดตรวจสอบเปนท่ีเรียบรอยแลว ขอเชิญ
ท า น ส ม า ชิ ก ฯ  ไ ด ต ร ว จ ส อ บ ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ดั ง ก ล า ว อี ก ค รั้ ง                       
หากมีขอผิดพลาดหรือขอความใดท่ีไม ถูกตอง โปรดแจงตอ ท่ีประชุมครับ                   
หากไมมี กระผมขอใหเลขานุการสภาฯ นับองคประชุมกอนลงมติครับ 

นายวัฒนากรฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทนท่ีเคารพ 
ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ี กระผมไดทําการนับองคประชุมสภาอบต. ณ ขณะนี้ ปรากฏวามีสมาชิกสภาองคการ 
เลขานุการสภาฯ  บริหารสวนตําบลยางโทน อยูในท่ีประชุมแหงนี้จํานวน ๑๖ คน และไมมาประชุม 

จํานวน ๓ คน ครบองคประชุม สามารถลงมติออกเสียงไดครับ 
นายบุญชูฯ ญัตติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตาํบลยางโทน  
ประธานสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้ง ที่  ๒  ประจําป ๒๕๖๓  หากสมาชิกทานใดเห็นชอบ

รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน สมัยสามัญ               
สมัยท่ีสาม ครั ้ง ที ่  ๒  ประจําป พ .ศ .๒๕๖๓  เ มื ่อวันศุกรที ่  ๑๔  สิงหาคม
๒๕๖๓ โปรดยกมือข้ึนครับ 

 
 

/-๓-ท่ีประชุม... 



 

- ๓ - 
ท่ีประชุม ลงคะแนนมตเิห็นชอบ ๑๕ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง  ๑ เสียง 
นายบุญชูฯ  สรุปมติท่ีประชุม ญัตติสภาอบต. เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ท่ีประชุมมีมต ิ
ประธานสภาอบต.ฯ เห็นชอบ   ๑๕ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง  ๑ เสียง 

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

ลําดับถัดไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   ญัตติสภาอบต.ฯ  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน
ตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

นายบุญชูฯ ในวาระนี้ สภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทนไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการฯ      
ประธานสภาอบต. กระผมจึงขอดําเนินการประชมุในระเบียบวาระในลําดับถัดไปครับ 
ท่ีประชุม มีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  ญัตติผูบริหารเสนอ เพ่ือพิจารณาโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม     

 ในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๘ 
นายบุญชูฯ ขอเชิญปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. เสนอญัตติเพ่ือพิจารณาโอนงบประมาณ

ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๘ ตอท่ีประชุมสภาฯ  

นายวัฒนากรฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
ปลัดอบต.  ที่ เ คารพ กระผมในฐานะปลัดอบต .  ปฏิบัติหนา ที ่น ายกอบต .ยาง โทน  
ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน ไดพิจารณาเห็นชอบใหตราขอบัญญัติ
   งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ แลวนั้น 
 บัดนี้ปรากฏวางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๓  ท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณ 

มิไดตั้งงบประมาณรายจายดังกลาวไว และมีความจําเปนตองตั้งจายข้ึนใหม        
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียดการโอน รายการท่ี ๑ 

หลักการ 
ขออนุ มัติ โอนเ งินงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย                
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง      
ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
 

/-๔-โดยพิจารณา... 



 

- ๔ - 
โดยพิจารณาโอนลดจากรายจาย ดังตอไปนี ้
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน หมวดคาท่ีดิน
และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายเฉลียว จีนขจรถึง บานนางสํารวย ธงชัย ขนาด
กวางเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไมนอยกวา ๖๗ เมตร หนาไมนอยกวา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไมนอยกวา ๒๐๑ ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพและเกลี่ยแตง
เรียบ (ม.๓) ตั้งไว ๙๖,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๙๖,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอนลด 
๙๖,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังโอนงบประมาณ  ๐ บาท 
รวมขอโอนลด จํานวน ๑ รายการ เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน ๙๖,๐๐๐ บาท        
(เกาหม่ืนหกพันบาทถวน) 
๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน หมวดคาท่ีดิน
และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงทองถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.๙๙-๐๐๔ สายหนอง
ตะแบก –หนองกะอน ชวงท่ี ๒ จากบานนายอุดร ระม่ังทอง กม.ท่ี ๒+๕๘๐ ถึงท่ีดิน
นางอัญชลี ดอกพุฒ กม.ท่ี ๒+๗๒๒ ขนาดกวางเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวไมนอยกวา ๑๔๒ 
เมตร หนาไมนอยกวา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ไมนอยกวา ๕๖๘ ตารางเมตร พรอม
ทางเชื่อมรับโคงมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๗๐ ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทางตาม
สภาพและเกลี่ยแตงเรียบ (ม.๔) ตั้งไว ๓๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๘๕,๕๐๐ บาท   
ขออนุมัติโอนลด ๘๕,๕๐๐ บาท คงเหลือหลังโอนงบประมาณ  ๐ บาท 
รวมขอโอนลด  จํ านวน ๑ รายการ เปน เ งินจํ านวน  ๘๕,๕๐๐  บาท                  
(แปดหม่ืนหาพันหารอยบาทถวน) 
๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน หมวดคาท่ีดิน
และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากท่ีดินนายสิงหโต ชูวงษ ชวงท่ี ๑ กม.ท่ี ๐+๐๐๐ ถึงท่ีดินนาย
นรินทร สดงาม กมท่ี ๐+๒๑๐ ขนาดกวางเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไมนอยกวา ๒๑๐ 
เมตร หนาไมนอยกวา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๖๓๐ ตารางเมตร พรอม
ลงลูกรังไหลทางตามสภาพและเกลี่ยแตงเรียบ (ม.๙) ตั้งไว ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
คงเหลือ ๘๕,๕๐๐ บาท ขออนุมัติโอนลด ๘๕,๕๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน
งบประมาณ  ๐ บาท 
รวมขอโอนลด  จํ านวน ๑ รายการ เปน เ งินจํ านวน  ๘๕,๕๐๐  บาท                  
(แปดหม่ืนหาพันหารอยบาทถวน) 
๔. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน หมวดคาท่ีดิน
และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงทองถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.๙๙-๐๐๑ สายหนองไก
หาว-หนองมะกรูด ชวงท่ี ๑ จากท่ีดินนางจําเรียง ราชตุ กม.ท่ี ๐+๕๕๔ ถึงท่ีดินนาง
ราตรี พรมจันทร กม.ท่ี ๐+๙๙๔ ขนาดกวางเฉลี่ย ๕ เมตร ยาวไมนอยกวา ๔๔๐ 
เมตร หนาไมนอยกวา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๒๒๐๐ ตารางเมตร 
พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพและเกลี่ยแตงเรียบ (ม.๖)  

/-๕- ตั้งไว... 
 



 

- ๕ - 
ตั้งไว ๑,๐๖๗,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๐๖๗,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอนลด ๕๕,๐๐๐ 
บาท คงเหลือหลังโอนงบประมาณ  ๑,๐๑๒,๐๐๐ บาท 
รวมขอโอนลด  จํ านวน ๑ รายการ  เป น เ งินจํ านวน  ๕๕,๐๐๐  บาท                  
(หาหม่ืนหาพันบาทถวน) 

เหตุผล 
 เพ่ือตั้งจายรายการใหม  ดังตอไปนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน หมวดคาท่ีดิน
และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน คสล.
จากท่ีดินนายสมนึก เพชรดี ถึงท่ีดินนางสาวญิบกานต วัฒนกูล ขนาดกวางเฉลี่ย     
๔ เมตร ยาวไมนอยกวา ๑๗๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมไมนอย
กวา ๗๑๖ ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ (ม.๑) 

      - เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล.จากท่ีดินนายสมนึก เพชรดี ถึงท่ีดินนางสาว         
   ญิบกานต วัฒนกูล ขนาดกวางเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวไมนอยกวา ๑๗๙ เมตร หนาเฉลี่ย 
   ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา ๗๑๖ ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทางตาม
   สภาพ (ม.๑) 

   - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ 

 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งท่ี ๒           
พ.ศ.๒๕๖๓ หนา ๕ ขอ ๑ 

รวมขอโอนตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน ๑ รายการ เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน     
๓๒๒,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหม่ืนสองพันบาทถวน) 

รายละเอียดการโอน รายการท่ี ๒ 

หลักการ 
ขออนุ มัติ โอนเ งินงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย                
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือโอนงบประมาณรายจาย แผนงานงบกลาง  
งานงบกลาง ประเภทรายจายสํารองจาย 
โดยพิจารณาโอนลดจากรายจาย ดังตอไปนี้ 
๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน หมวดคาท่ีดิน
และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงทองถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.๙๙-๐๐๑ สายหนองไก
หาว-หนองมะกรูด ชวงท่ี ๑ จากท่ีดินนางจําเรียง ราชตุ กม.ท่ี ๐+๕๕๔ ถึงท่ีดินนาง
ราตรี พรมจันทร กม.ท่ี ๐+๙๙๔ ขนาดกวางเฉลี่ย ๕ เมตร ยาวไมนอยกวา ๔๔๐ 
เมตร หนาไมนอยกวา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๒๒๐๐ ตารางเมตร 
พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพและเกลี่ยแตงเรียบ (ม.๖)  
ตั้ ง ไ ว  ๑ ,๐๖๗,๐๐๐ บาท คง เหลื อ  ๑ ,๐๑๒ ,๐๐๐  บาท ขออนุ มัติ โอน                 
๓๑๓,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังโอนงบประมาณ ๖๙๙,๐๐๐ บาท 
รวมขอโอนลด  จํานวน ๑ รายการ เปน เ งินจํานวน  ๓๑๓,๐๐๐ บาท                  
(สามแสนหนึ่งหม่ืนสามพันบาทถวน) 

/-๖-เหตุผล 



 

- ๖ - 
เพ่ือโอนงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ตามรายการดังตอไปนี ้
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดรายจายงบกลาง ประเภทรายจายสํารองจาย 
ตั้งไว ๑๓๗,๘๗๖ คงเหลือ ๑๓๗,๘๗๖ โอนงบประมาณรายจายเพ่ิม ๓๑๓,๐๐๐ 
คงเหลือหลังโอนงบประมาณ ๔๕๐,๘๗๖ บาท 
- เพ่ือใหงบประมาณรายจายประเภทรายจายสํารองจาย เพียงพอตอการเบิกจาย
คาใชจายกรณีฉุกเฉิน เรงดวน ท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 

รวมโอนลดงบประมาณ ท้ังส้ิน ๕ รายการ  
เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน ๖๓๕,๐๐๐ บาท 
(-หกแสนสามหม่ืนหาพันบาทถวน-) 

รวมโอนงบประมาณเพ่ิมเติม ท้ังส้ิน ๒  รายการ                                      
เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน ๖๓๕,๐๐๐ บาท 
(-หกแสนสามหม่ืนหาพันบาทถวน-) 

 
ฉะนั้นเพ่ือใหเปนการปฏิบั ติให เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                       

วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๔๓  ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจาย                      
ในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้ งจายเปนรายการใหม ให เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น                    
กระผมในฐานะปลัดอบต. ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.ยางโทน จึงมีความจําเปนท่ี                
จะขอเสนอญัตติพิจารณา ขอโอนงบประมาณรายจายไปตั้งจายรายการใหม              
ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๘        
ตอท่ีประชุมสภาอบต.          

นายบุญชูฯ ขอเชิญสมาชิกฯ อภิปรายสอบถามญัตติการโอนงบประมาณรายจายประจําป  
ประธานสภาอบต.         งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๘ ตอผูปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. ขอเชิญครับ 

หากไมมีขออภิปรายและเปนเวลาอันพอสมควรแลว กระผมขอใหเลขานุการสภาฯ 
นับองคประชุมกอนลงมติครับ  

นายวัฒนากรฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทนท่ีเคารพ 
ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ี กระผมไดทําการนับองคประชุมสภาอบต. ณ ขณะนี้ ปรากฏวามีสมาชิกสภาองคการ 
เลขานุการสภาฯ  บริหารสวนตําบลยางโทน อยูในท่ีประชุมแหงนี้จํานวน ๑๖ คน และไมมาประชุม 

จํานวน ๓ คน ครบองคประชุม สามารถลงมติออกเสียงไดครับ 
นายบุญชูฯ กระผมขอมติท่ีประชุมครับ หากสมาชิกทานใดเห็นชอบใหโอนงบประมาณไปตั้งจาย 
ประธานสภาอบต. เปนรายการใหมในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ครั้งท่ี ๘ ตามท่ีปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.เสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ 
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ   ๑๕ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง  ๑ เสียง  
 

/-๗-นายบุญชู 
 



 

- ๗ - 
นายบุญชูฯ  สรุปมติท่ีประชุมเรื่องใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในขอบัญญัติ
ประธานสภาอบต.ฯ งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๘ ท่ีประชุมมีมติ 

มติเห็นชอบ   ๑๕ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง    ๑ เสียง  
นายวัฒนากรฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
ปลัดอบต. ท่ีเคารพ กระผมในฐานะปลัดอบต. ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.ยางโทน ขอขอบคุณ          
ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. สมาชิกสภาอบต.ท่ีมีมติเห็นชอบใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม                

ในขอบัญญัติตามงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๘ 
ซ่ึงกระผมจะดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดังกลาว ใหถูกตองเปนไปตามระเบียบ                   
ในวงเงินและคุณลักษณะท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสภาอบต. ท้ังนี้จะรักษา
ประโยชนและให เ กิดความคุมคาตอราชการ ในภารกิจองคการบริหาร -                            
สวนตําบลยางโทน เปนสําคัญครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  ญัตติผูบริหารเสนอ เพ่ือพิจารณากันเงินงบประมาณรายจายเพ่ือเบิกจายเหล่ือมป 
นายบุญชูฯ ขอเชิญปลัดอบต.ปฏิบัติหนา ท่ีนายกอบต. เสนอญัตติ เ พ่ือพิจารณากันเงิน

งบประมาณรายจายเพ่ือเบิกจายเหลื่อมป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ตอท่ีประชุมสภาฯ  

นายวัฒนากรฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
ปลดัอบต.  ท่ีเคารพ กระผมในฐานะปลัดอบต. ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.ยางโทน 
ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน ไดพิจารณาเห็นชอบใหตราขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ และเห็นชอบใหโอนเงินงบประมาณ       
เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม แลวนั้น  

 บัดนี้ปรากฏวางบประมาณท่ีไดรับความเห็นชอบ มีบางรายการท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลยางโทนยังมิไดกอหนี้ผูกพัน และยังมีความจําเปนตองท่ีตองดําเนินการตาม
ภารกิจ อํานาจหนาท่ี โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน                

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน ขอ ๕๙ 
ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน               
แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงาน
ขออนุมัติกันเงิน ตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป กรณีเม่ือสิ้นสุด
ระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ งแลว  หากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                  
ยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งป
ตอสภาทองถ่ิน หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาว             
ท่ีทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง                     
ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งป                   
ตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี 

/-๘-และโครงการ 
 



 

- ๘ - 
 และโครงการดังกลาวตองมีวัตถุประสงคเดิมตามท่ีไดรับอนุมัติใหกันเงินไว กรณีท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอหนี้ผูกพันแลวใหเบิกจายไดตามขอผูกพัน 

จึงขออนุมัติกันเงินไวเบิกเหลื่อมป กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบลงทุน              
จากงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ และงบประมาณท่ีต้ังจายเปน 
รายการใหม ดังนี้ 

๑ .แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูโภค โครงการ
กอสรางถนน คสล.จากท่ีดินนายสมนึก เพชรดี ถึงท่ีดินนางสาวญิบกานต 
วัฒนกูล ขนาดกวางเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวไมนอยกวา ๑๗๙ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา ๗๑๖ ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหล
ทางตามสภาพ (ม.๑) งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ ๓๒๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ 

๓๒๒,๐๐๐ บาท ขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณใชจายเหลื่อมป 
๓๒๒,๐๐๐ บาท(สามแสนสองหม่ืนสองพันบาทถวน) 
 ๒ .แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูโภค โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก บานนายสราวุธ คลอยนาค ถึงบาน
นายศรายุทธ คลอยนาค ขนาดกวางเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไมนอยกวา ๕๐ 
เมตร หนาไมนอยกวา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๑๕๐ ตาราง
เมตร   พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพและเกลี่ยแตงเรียบ (ม.๑ ) 
งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ ๗๑,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๔,๒๐๐ บาท กอหนี้
ผูกพัน ๖๖,๘๐๐ บาท   ขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณใชจายเหลื่อม
ป ๖๖,๘๐๐ บาท  (หกหม่ืนหกพันแปดรอยบาทถวน) 
 ๓ .แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
หมวดคา ท่ีดินและสิ่ งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่ งสาธารณูโภค  
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๒๑๙ ถึงบานนายดํารงศักด์ิ มังวงษ ขนาดกวางเฉลี่ย ๓ เมตร 
ยาวไมนอยกวา ๓๐ เมตร หนาไมนอยกวา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย
กวา ๙๐ ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพและเกลี่ยแตงเรียบ
และวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑ เมตร จํานวน ๕ ทอน 
(ม.๒) งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ ๕๙,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๖,๑๐๐ บาท           
กอหนี้ผูกพัน ๕๒,๙๐๐ บาท ขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณใชจาย
เหลื่อมป ๕๒,๙๐๐ บาท (หาหม่ืนสองพันเการอยบาทถวน) 
 ๔ .แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
หมวดคา ท่ีดินและสิ่ งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่ งสาธารณูโภค  
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนางลําพูน สระใส        
ถึงท่ีดินนายมนัส บัวสุนทร ขนาดกวางเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไมนอยกวา ๑๔๕ 
เมตร หนาไมนอยกวา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๔๓๕ ตาราง
เมตร พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพและเกลี่ยแตงเรียบ (ม.๕)  

/-๙- งบประมาณ... 
 



 

- ๙ - 
งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ ๒๐๘,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๒,๗๐๐ บาท               
กอหนี้ผูกพัน ๑๙๕,๓๐๐ บาท ขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณใชจาย
เหลื่อมป ๑๙๕,๓๐๐ บาท (หนึ่งแสนเกาหม่ืนหาพันสามรอยบาทถวน) 
 ๕ .แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
หมวดคา ท่ีดินและสิ่ งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่ งสาธารณูโภค  
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงทองถ่ินหมายเลข 
ลบ.ถ.๙๙-๐๐๑ สายหนองไกหาว-หนองมะกรูด ชวงท่ี ๑ จากท่ีดินนาง
จําเรียง ราชตุ กม.ท่ี ๐+๕๕๔ ถึงท่ีดินนางราตรี พรมจันทร กม.ท่ี ๐+๙๙๔ 
ขนาดกวางเฉลี่ย ๕ เมตร ยาวไมนอยกวา ๔๔๐ เมตร หนาไมนอยกวา 
๐.๑๕ เมตรหรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๒๒๐๐ ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหล

ทางตามสภาพและเกลี่ยแตงเรียบ (ม.๖)  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 
๑,๐๖๗,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๖๙๙,๐๐๐ บาท ขอความเห็นชอบกันเงิน
งบประมาณใชจายเหลื่อมป ๖๙๙,๐๐๐ บาท (หกแสนเกาหม่ืนเกาพันบาท
ถวน) 
 ๖. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
หมวดครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ โครงการจัดซ้ือพรอมติดตั้ง
เสียงตามสายประจําหมูบาน หมูท่ี ๖ งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ ๑๙๐,๐๐๐ 
บาท คงเหลือ ๕๐๐ บาท  กอหนี้ผูกพัน ๑๘๙,๕๐๐ บาท ขอความเห็นชอบ 
กันเงินงบประมาณใชจายเหลื่อมป ๑๘๙,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนเกา
พันหารอยบาทถวน) 
 ๗. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
หมวดครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ โครงการจัดซ้ือพรอมติดตั้ง
เสียงตามสายประจําหมูบาน หมูท่ี ๗ งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ ๑๕๕,๐๐๐ 
บาท คงเหลือ ๕๐๐ บาท  กอหนี้ผูกพัน ๑๕๔,๕๐๐ บาท ขอความเห็นชอบ 
กันเงินงบประมาณใชจายเหลื่อมป ๑๕๔,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนสี่พัน
หารอยบาทถวน) 

  รวมขอความเห็นชอบกัน เ งินงบประมาณเ พ่ือ เบิ กจ าย เหลื่ อมป                         
ประจําป ๒๕๖๓ หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท้ังสิ้น จํานวน ๗ รายการ  
รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานหกแสนแปดหม่ืนบาทถวน) 

เหตุผล 
เนื่องจากโครงการดังกลาวขางตนมีความจําเปนตอประชาชนและการใหบริการ         
แกประชาชน ตามภารกิจ อํานาจและหนาท่ีของอบต. แตไมสามารถดําเนินการได
ทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกอบกับใกลสิ้นปงบประมาณ               
เ พ่ือใหสามารถดําเนินการตามโครงการดังกลาวในปงบประมาณถัดไปได                 
จึ ง ขออนุ มั ติ กั น เ งิ น ไ ว เ บิ ก เ หลื่ อ มป ก ร ณี ยั ง มิ ไ ด ก อหนี้ ผู ก พั น งบลง ทุน                  
จํานวน ๗ รายการ  รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานหกแสน
แปดหม่ืนบาทถวน) 
 

/-๑๐-ท้ังนี้... 
 



 

- ๑๐ - 
   ท้ังนี้ เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย            

การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน               
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓)                  
พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน ขอ ๕๙  

   จึงเสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยาง โปรดพิจารณา
เห็นชอบตอไป 

นายบุญชูฯ ขอเชิญสมาชิกฯ อภิปรายสอบถามญัตติเพ่ือพิจารณากันเงินงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาอบต.     เ พ่ือเบิกจ ายเหลื่ อมป  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่ งกอสร า ง                      

จํานวน ๗ รายการ  รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานหกแสน
แปดหม่ืนบาทถวน) ตอผูปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. ขอเชิญครับ หากไมมีขออภิปราย
และเปนเวลาอันพอสมควรแลว กระผมขอใหเลขานุการสภาฯ  นับองคประชุมกอน
ลงมติครับ  

นายวัฒนากรฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทนท่ีเคารพ 
ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ี กระผมไดทําการนับองคประชุมสภาอบต. ณ ขณะนี้ ปรากฏวามีสมาชิกสภาองคการ 
เลขานุการสภาฯ  บริหารสวนตําบลยางโทน อยูในท่ีประชุมแหงนี้จํานวน ๑๖ คน และไมมาประชุม 

จํานวน ๓ คน ครบองคประชุม สามารถลงมติออกเสียงไดครับ 
นายบุญชูฯ กระผมขอมติท่ีประชุมครับ หากสมาชิกทานใดเห็นชอบใหกันเงินงบประมาณเหลื่อม 
ประธานสภาอบต. ป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน ๗ รายการ  รวมเปน

จํานวนเงินท้ังสิ้น ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานหกแสนแปดหม่ืนบาทถวน)     
ตามท่ีปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.เสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ   ๑๕ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง     ๑ เสียง  
นายบุญชูฯ สรุปมติท่ีประชุม เรื่อง ใหกันเงินงบประมาณเหลื่อมป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ  
ประธานสภาอบต.ฯ ท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน ๗ รายการ  รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น ๑,๖๘๐,๐๐๐ 

บาท (หนึ่งลานหกแสนแปดหม่ืนบาทถวน) ท่ีประชุมมีมติ 
มติเห็นชอบ   ๑๕ เสียง 

 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง     ๑ เสียง  
นายวัฒนากรฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
ปลัดอบต. ท่ีเคารพ กระผมในฐานะปลัดอบต. ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.ยางโทน ขอขอบคุณ         
ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. สมาชิกสภาอบต.ท่ีมีมติเห็นชอบเรื่อง ใหกันเงินงบประมาณเหลื่อมป งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน ๗ รายการ  รวมเปนจํานวนเงิน
ท้ังสิ้น ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานหกแสนแปดหม่ืนบาทถวน)ซ่ึงกระผมจะ
ดําเนินการจัด ซ้ือจัดจ างดังกลาว ให ถูกตองเปนไปตามระเบียบในวงเ งิน            
และคุณลักษณะท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสภาอบต. ท้ังนี้จะรักษาประโยชนและ  
ใหเกิดความคุมคาตอราชการ ในภารกิจองคการบริหารสวนตําบลยางโทน เปน
สําคัญครับ 

 
/-๑๑-ระเบียบวาระท่ี ๖ ... 



 

- ๑๑ - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืนๆ 
นายบุญชูฯ  มีสมาชิกสภาอบต.ทานใดตองการเสนอวาระอ่ืนๆ ตอท่ีประชุมหรือไมครับ 
ประธานสภาอบต. หากมีขอเชิญนําเสนอตอท่ีประชุมครับ 
นายบุญชูฯ  หากไมมีทานใดเสนอวาระอ่ืนๆ ตอท่ีประชุม กระผมขอขอบคุณทุกทานท่ีเขาประชุม 
ประธานสภาอบต. โดยพรอมเพรียงกัน และบัดนี้สภาอบต.ไดประชุมครบตามวาระท่ีจัดลําดับไว                 

เปนท่ีเรียบรอย กระผมขอปดการประชุมครับ 

ปดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
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