
 
 

 

 
 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 

วันจันทรท่ี ๒๘ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เวลา  ๐๙.๓๐น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
สภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 

อําเภอหนองมวง  จังหวัดลพบุรี 
 



 

- ๑ - 
 

รายงานประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่สอง คร้ังที ่๒ ประจําป ๒๕๖๓ 
วันจันทรที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

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

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

/-๒-เริ่มประชุม... 



 

- ๒ - 
เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 

  เ ม่ือ ท่ีประชุมพรอมแลว นายบุญชู   สงวนทรัพย   ประธานสภาองคการบริหาร -                     
สวนตําบลยางโทน เปนประธานการประชุม โดยมีนายวัฒนากร กลางชาติ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการองคการบริหารสวนตําบลยางโทน ไดนับองคประชุม ปรากฏวามีสมาชิกสภา        
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน เขาประชุมจํานวน ๑๗ คน และไมมาประชุม จํานวน ๒ 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 ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๓ และประธานสภาอบต.ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายบุญชู สงวนทรัพย  เรียนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ประธานสภาอบต. วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน สมัยวิสามัญ สมัยท่ีสอง 

ครั้งท่ี ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ กําหนดระหวางวันท่ี ๑๕  ถึง ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
เพ่ือพิจารณาญัตติท่ีผูบริหารเสนอตามระเบียบวาระท่ีไดแจงใหสมาชิกสภาอบต.            
ทราบเปนการลวงหนาแลวครับ 

ท่ีประชุม  มีมติรับทราบ 
นายบุญชู สงวนทรัพย  ตอไปกระผมขอแจงวาทางองคการบริหารสวนตําบลยางโทน ไดรับงบประมาณ
ประธานสภาอบต. อุดหนุนเฉพาะกิจที่จะไดรับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบประมาณเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรใหแกเทศบาล
   ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจาย
   อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   รหัสทางหลวงทองถ่ิน ลบ.ถ๙๙-๐๐๑ สายบานหนองไกหาว-บานหนองมะกรูด            
   หมูท่ี ๖ – หมูท่ี ๑๐ ชวงท่ี ๒ จากท่ีดินนายธวัชชัย หาผลทรัพย ถึงท่ีดินนางจําเรียง 
   บูยมาก ตําบลยางโทน กวาง ๕ เมตร ยาว ๕๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
   พ้ืนท่ีไมนอยกวา ๒,๘๖๕ ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทางและเกลี่ยแตงเรียบ 
   จํานวนเงิน ๑,๒๘๐,๐๐๐ บาท 
ท่ีประชุม  มีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   ญัตติสภาอบต.ฯรับรองรายงานการประชุม 
นายบุญชูฯ รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทนสมัยวิสามัญ สมัยท่ีสอง 
ประธานสภาอบต. ครั ้ง ที ่  ๑  ประจํา ป  พ . ศ .๒๕๖๓  เ มื ่อ ว ัน ศุก ร ที ่ ๑๘  กัน ย ายน  ๒๕๖๓ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดตรวจสอบเปนท่ีเรียบรอยแลว              
ขอเชิญทานสมาชิกฯ ไดตรวจสอบรายงานการประชุมดังกลาวอีกครั้ง 

/-๓- หากมี... 
 



 

- ๓ - 
                      หากมีขอผิดพลาดหรือขอความใดท่ีไม ถูกตอง โปรดแจงตอ ท่ีประชุมครับ                   

หากไมมี กระผมขอใหเลขานุการสภาฯ นับองคประชุมกอนลงมติครับ 
นายวัฒนากรฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทนท่ีเคารพ 
ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ี กระผมไดทําการนับองคประชุมสภาอบต. ณ ขณะนี้ ปรากฏวามีสมาชิกสภาองคการ 
เลขานุการสภาฯ  บริหารสวนตําบลยางโทน อยูในท่ีประชุมแหงนี้จํานวน ๑๗ คน และไมมาประชุม 

จํานวน ๒ คน ครบองคประชุม สามารถลงมติออกเสียงไดครับ 
นายบุญชูฯ ญัตติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน  
ประธานสภาอบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่  ๑ ประจําป ๒๕๖๓ หากสมาชิกทานใดเห็นชอบ

รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน สมัยวิสามัญ               
สมัยท่ีสอง ครั ้ง ที่  ๑  ประจําป พ .ศ .๒๕๖๓  เ มื ่อวันศุกรที ่  ๑๘  กันยายน
๒๕๖๓ โปรดยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม ลงคะแนนมตเิห็นชอบ ๑๖ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง  ๑ เสียง 
นายบุญชูฯ  สรุปมติท่ีประชุม ญัตติสภาอบต. เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ท่ีประชุมมีมต ิ
ประธานสภาอบต.ฯ เห็นชอบ   ๑๖ 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 ๑๐ 
นายบุญชูฯ ขอเชิญปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. เสนอญัตติเพ่ือพิจารณาโอนงบประมาณ

ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๑๐ ตอท่ีประชุมสภาฯ  

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

/-๔- บัดนี้ ... 



 

- ๔ - 
 บัดนี้ปรากฏวางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๓  ท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณ 

มิไดตั้งงบประมาณรายจายดังกลาวไว และมีความจําเปนตองตั้งจายข้ึนใหม        
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียดการโอน รายการท่ี ๑ 

หลักการ 
ขออนุ มัติ โอนเ งินงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย                
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน ประเภทรายจายครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง 
โดยพิจารณาโอนลดจากรายจาย ดังตอไปนี ้
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเ ก่ียวกับเคหะและชุมชน              
หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ รายการรายจายเพ่ือใหไดมา
ซ่ึงบริการ ตั้งไว ๘๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๖๓,๕๘๒ บาท ขออนุมัติโอนลด ๔๔,๘๐๐ 
บาท คงเหลือหลังโอนงบประมาณ  ๑๘,๗๘๒ บาท 
รวมขอโอนลด จํานวน ๑ รายการ เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน ๔๔,๘๐๐ บาท          
(ส่ีหม่ืนส่ีพันแปดรอยบาทถวน) 

เหตุผล 
 เพ่ือตั้งจายรายการใหม  ดังตอไปนี้ 

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน ประเภท
รายจายครุภัณฑยานพาหนะและขนสง โครงการจัดซ้ือรถจักรยานยนต ขนาด ๑๑๐ 
ซีซี จํานวน ๑ คัน 

   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถจักรยานยนต ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียรธรรมดา จํานวน ๑ คัน 
   - เปนไปตามบัญชีครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ หนา ๑๘ ขอ ๘.๘ 
   -ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ          
   พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หนา ๑๓๗ ขอ ๓๖ 

รวมขอโอนตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน ๑ รายการ เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน      
๔๔,๘๐๐ บาท  (ส่ีหม่ืนส่ีพันแปดรอยบาทถวน) 

รายละเอียดการโอน รายการท่ี ๒ 

หลักการ 
ขออนุ มัติ โอนเ งินงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย                
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
โดยพิจารณาโอนลดจากรายจาย ดังตอไปนี ้
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเ ก่ียวกับเคหะและชุมชน               
หมวดค า วั ส ดุ  ป ระ เภทรายจ า ย วั สดุ ก อส ร า ง  ตั้ ง ไ ว  ๒๐๐ ,๐๐๐  บาท                   
คงเหลือ ๑๑๓,๙๗๙ บาท ขออนุมัติโอนงบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ     
หลังโอนงบประมาณ ๘,๙๗๙ บาท 

/-๕-รวมขอโอน... 



 

- ๕ - 
รวมขอโอนลด  จํานวน ๑ รายการ เปน เ งินจํานวน  ๑๐๕,๐๐๐  บาท                  
(หนึ่งแสนหาพันบาทถวน) 

เหตุผล 
เพ่ือตั้งจายรายการใหม  ดังตอไปนี ้
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  ประเภทรายจาย
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางปรับปรุงระบบทอจายน้ําประปา 
อบต.ยางโทน หมูท่ี ๖ บานหนองไกหาว โดยกอสรางวางทอประปา ชนิดทอ PVC 
ชั้น ๘.๕ ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๒ นิ้ว  ระยะไมนอยกวา ๑,๓๐๐ เมตร  
โดยเริ่มตนจากบานนายฉ่ิง ละมาย ถึง ท่ีดินนายกระจาย ทองเอ่ียม  (ม.๖)       

   - เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงระบบทอจายน้ําประปา อบต.ยางโทน หมูท่ี ๖ บานหนอง
   ไกหาว โดยกอสรางวางทอเมนตประปา ชนิด PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
   ๒ นิ้ว  ระยะไมนอยกวา ๑,๓๐๐ เมตร โดยเริ่มตนจากบานนายฉ่ิง ละมาย            
   ถึงท่ีดินนายกระจาย ทองเอ่ียม (ตามแบบ อบต.ยางโทนกําหนด) 
   - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หนา ๕๒ ขอ ๗๘ 

- ถือปฏิบัติตามพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗         
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
รวมขอโอนตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน ๑ รายการ เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน      
๑๐๕,๐๐๐ บาท  (หนึ่งแสนหาพันบาทถวน) 

รายละเอียดการโอน รายการท่ี ๓ 

หลักการ 
ขออนุ มัติ โอนเ งินงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย                
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
โดยพิจารณาโอนลดจากรายจาย ดังตอไปนี ้
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดคาใชสอย ประเภทรายจาย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ รายการ
คาใชจายในการเลือกตั้ง ตั้งไว ๓๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ขออนุมัติ
โอนงบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังโอนงบประมาณ ๒๘๒,๐๐๐ บาท 
รวมขอโอนลด  จํ านวน ๑  รายการ  เปน เ งินจํ านวน ๑๘,๐๐๐  บาท                  
(หนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถวน) 

เหตุผล 
เพ่ือตั้งจายรายการใหม  ดังตอไปนี ้
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  ประเภทรายจาย
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายคลองระบายน้ํา     
หนองตะแบก จากท่ีดินนายกลิ่น พงษา ถึงท่ีดินนายพนม สีสด ขนาดกวาง ๓ เมตร 
ยาวไมนอยกวา ๑๙๐ เมตร (ม.๓) 

   - เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรังสายคลองระบายน้ําหนองตะแบกจากท่ีดิน 
   นายกลิ่น พงษา ถึงท่ีดินนายพนม สสีด ขนาดกวาง ๓ เมตร ยาวไมนอยกวา ๑๙๐ เมตร 

/-๖- -เปนไปตาม... 



 

- ๖ - 
   - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติมครั้งท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 
   ขอ ๓ หนา ๖ 

- ถือปฏิบัติตามพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
รวมขอโอนตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน ๑ รายการ เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน      
๑๘,๐๐๐ บาท  (หนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถวน) 

รายละเอียดการโอน รายการท่ี ๔ 

หลักการ 
ขออนุ มัติ โอนเ งินงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย                
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
โดยพิจารณาโอนลดจากรายจาย ดังตอไปนี ้
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดคาใชสอย ประเภทรายจาย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ รายการ
คาใชจายในการเลือกตั้ง ตั้งไว ๓๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๘๒,๐๐๐ บาท ขออนุมัติ
โอนงบประมาณ ๓๖,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังโอนงบประมาณ ๒๔๖,๐๐๐ บาท 
รวมขอโอนลด  จํ านวน ๑  รายการ  เปน เ งินจํ านวน ๓๖,๐๐๐  บาท                  
(สามหม่ืนหกพันบาทถวน) 

เหตุผล 
เพ่ือตั้งจายรายการใหม  ดังตอไปนี ้

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  ประเภทรายจาย
   คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการซอมแซมถนนลูกรังจากท่ีดินนายกลิ่น พงษา 
   ถึงท่ีดินนายพุทธ กิจสาลี ขนาดกวางเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไมนอยกวา ๔๐๐ เมตร (ม.๓)
   - เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรังจากท่ีดินนายกลิ่น พงษา ถึงท่ีดินนายพุทธ    
   กิจสาลี ขนาดกวางเฉลี่ย ๓เมตร ยาวไมนอยกวา ๔๐๐ เมตร 
   - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติมครั้งท่ี ๒  พ.ศ.๒๕๖๓ 
   ขอ ๔ หนา ๖ 

- ถือปฏิบัติตามพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
รวมขอโอนตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน ๑ รายการ เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน      
๓๖,๐๐๐ บาท  (สามหม่ืนหกพันบาทถวน) 
รวมโอนลดงบประมาณ ท้ังส้ิน ๔ รายการ  เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน ๒๐๓,๘๐๐ บาท 

(-สองแสนสามพันแปดรอยบาทบาทถวน-) 
รวมโอนงบประมาณเพ่ิมเติม ท้ังส้ิน ๔  รายการ เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน ๒๐๓,๘๐๐ บาท 

 (-สองแสนสามพันแปดรอยบาทบาทถวน-) 
ฉะนั้นเพ่ือใหเปนการปฏิบั ติให เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                       

วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๔๓  ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจาย                      
ในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น  

/-๗- กระผมในฐานะ... 



 

- ๗ - 
กระผมในฐานะปลัดอบต. ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.ยางโทน จึงมีความจําเปนท่ี                

จะขอเสนอญัตติพิจารณา ขอโอนงบประมาณรายจายไปตั้งจายรายการใหม              
ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๑๐       
ตอท่ีประชุมสภาอบต.        

นายบุญชูฯ ขอเชิญสมาชิกฯ อภิปรายสอบถามญัตติการโอนงบประมาณรายจายประจําป  
ประธานสภาอบต.         งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๑๐ ตอผูปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. ขอเชิญครับ 

หากไมมีขออภิปรายและเปนเวลาอันพอสมควรแลว กระผมขอใหเลขานุการสภาฯ 
นับองคประชุมกอนลงมติครับ  

นายวัฒนากรฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทนท่ีเคารพ 
ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ี กระผมไดทําการนับองคประชุมสภาอบต. ณ ขณะนี้ ปรากฏวามีสมาชิกสภาองคการ 
เลขานุการสภาฯ  บริหารสวนตําบลยางโทน อยูในท่ีประชุมแหงนี้จํานวน ๑๗ คน และไมมาประชุม 

จํานวน ๒ คน ครบองคประชุม สามารถลงมติออกเสียงไดครับ 
นายบุญชูฯ กระผมขอมติท่ีประชุมครับ หากสมาชิกทานใดเห็นชอบใหโอนงบประมาณไปตั้งจาย 
ประธานสภาอบต. เปนรายการใหมในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ครั้งท่ี ๑๐ ตามท่ีปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.เสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ 
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ   ๑๖ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง  ๑ เสียง  
นายบุญชูฯ  สรุปมติท่ีประชุมเรื่องใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในขอบัญญัติ
ประธานสภาอบต.ฯ งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๑๐ ท่ีประชุมมีมติ 

มติเห็นชอบ   ๑๖ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง   ๑  เสียง  
นายวัฒนากรฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
ปลัดอบต. ท่ีเคารพ กระผมในฐานะปลัดอบต. ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.ยางโทน ขอขอบคุณ          
ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. สมาชิกสภาอบต.ท่ีมีมติเห็นชอบใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม                

ในขอบัญญัติตามงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๑๐ 
ซ่ึงกระผมจะดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดังกลาว ใหถูกตองเปนไปตามระเบียบ                   
ในวงเงินและคุณลักษณะท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสภาอบต. ท้ังนี้จะรักษา
ประโยชนและให เ กิดความคุมคาตอราชการ ในภารกิจองคการบริหาร -                            
สวนตําบลยางโทน เปนสําคัญครับ 

 
 
 
 
 
 

 
/-๘- ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ 



 

- ๘ - 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  ญัตติผูบริหารเสนอ เพ่ือพิจารณากันเงินงบประมาณรายจายเพ่ือเบิกจายเหล่ือมป 
นายบุญชูฯ ขอเชิญปลัดอบต.ปฏิบัติหนา ท่ีนายกอบต. เสนอญัตติ เ พ่ือพิจารณากันเงิน

งบประมาณรายจายเพ่ือเบิกจายเหลื่อมป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ตอท่ีประชุมสภาฯ  

นายวัฒนากรฯ   เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกองคการบริหารสวน- 
ปลัดอบต.  ตําบลท่ีเคารพ กระผมในฐานะปลัดอบต. ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.ยางโทน 
ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน ไดพิจารณาเห็นชอบใหกันเงิน

งบประมาณรายจายเพ่ือเบิกจายเหลื่อมป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓          
ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน สมัยวิสามัญ สมัยท่ีสอง          
ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันศุกรท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ จํานวน ๗ โครงการ ไดแก  

 ๑.โครงการกอสรางถนน คสล.จากท่ีดินนายสมนึก เพชรดี ถึงท่ีดินนางสาวญิบกานต 
วัฒนกูล ขนาดกวางเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวไมนอยกวา ๑๗๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา ๗๑๖ ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ 
(ม.๑) เห็นชอบกันเงินงบประมาณใชจายเหลื่อมป ๓๒๒,๐๐๐ บาท 

 ๒.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก บานนายสราวุธ คลอยนาค ถึงบาน
นายศรายุทธ คลอยนาค ขนาดกวางเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไมนอยกวา ๕๐ เมตร หนา
ไมนอยกวา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๑๕๐ ตารางเมตร พรอมลงลูกรัง
ไหลทางตามสภาพและเกลี่ยแตงเรียบ (ม.๑) เห็นชอบกันเงินงบประมาณใชจาย
เหลื่อมป ๖๖,๘๐๐ บาท 

 ๓.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 
๒๒๑๙ ถึงบานนายดํารงศักดิ์ มังวงษ ขนาดกวางเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไมนอยกวา ๓๐ 
เมตร หนาไมนอยกวา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๙๐ ตารางเมตร พรอมลง
ลูกรังไหลทางตามสภาพและเกลี่ยแตงเรียบและวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง ๑ เมตร จํานวน ๕ ทอน (ม.๒) เห็นชอบกันเงินงบประมาณใชจาย
เหลื่อมป ๕๒,๙๐๐ บาท 

 ๔.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนางลําพูน สระใส ถึงท่ีดิน        
นายมนัส บัวสุนทร ขนาดกวางเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไมนอยกวา ๑๔๕ เมตร หนาไม
นอยกวา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๔๓๕ ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหล
ทางตามสภาพและเกลี่ยแตงเรียบ (ม.๕) เห็นชอบกันเงินงบประมาณใชจายเหลื่อมป 
๑๙๕,๓๐๐ บาท 

 ๕.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงทองถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.
๙๙-๐๐๑ สายหนองไกหาว-หนองมะกรูด ชวงท่ี ๑ จากท่ีดินนางจําเรียง ราชตุ กม.
ท่ี ๐+๕๕๔ ถึงท่ีดินนางราตรี พรมจันทร กม.ท่ี ๐+๙๙๔ ขนาดกวางเฉลี่ย ๕ เมตร 
ยาวไมนอยกวา ๔๔๐ เมตร หนาไมนอยกวา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 

๒๒๐๐ ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพและเกลี่ยแตงเรียบ (ม.๖)  
เห็นชอบกันเงินงบประมาณใชจายเหลื่อมป ๖๙๙,๐๐๐ บาท 

 ๖.โครงการจัดซ้ือพรอมติดตั้งเสียงตามสายประจําหมูบาน หมูท่ี ๖ เห็นชอบกันเงิน
งบประมาณใชจายเหลื่อมป ๑๘๙,๕๐๐ บาท 

/-๙- ๗.โครงการ... 
 



 

- ๙ - 
 ๗.โครงการจัดซ้ือพรอมติดตั้งเสียงตามสายประจําหมูบาน หมูท่ี ๗ เห็นชอบกันเงิน

งบประมาณใชจายเหลื่อมป ๑๕๔,๕๐๐ บาท 
 รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานหกแสนแปดหม่ืนบาทถวน) 

นั้น 
   บัดนี้ปรากฏวางบประมาณท่ีไดรับความเห็นชอบ มีบางรายการท่ีองคการ

บริหารสวนตําบลยางโทนยังมิไดกอหนี้ผูกพัน และยังมีความจําเปนตองท่ีตอง
ดําเนินการตามภารกิจ อํานาจหนาท่ี จึงขอกันเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือเบิกจายเหลื่อมป เพ่ิมเติม จํานวนท้ังสิ้น ๕ โครงการ
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 
และโครงการดังกลาวตองมีวัตถุประสงคเดิมตามท่ีไดรับอนุมัติใหกันเงินไว กรณีท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอหนี้ผูกพันแลวใหเบิกจายไดตามขอผูกพัน 

จึ ง ขอ อนุ มั ติ กั น เ งิ น ไ ว เ บิ ก เ ห ลื่ อ มป  กร ณี ยั ง มิ ไ ด ก อห นี้ ผู ก พั น                   
จากงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ และงบประมาณท่ีต้ังจายเปน 
รายการใหม จํานวน ๕ รายการ ดังนี้ 

๑. แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทรายจายสํารอง
จาย ขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณใชจายเหลื่อมปจํานวน ๓๔๖,๖๘๐ บาท          
(สามแสนสี่หม่ืนหกพันหกรอยแปดสิบบาทถวน) 

๒.  แผนงานเคหะและช ุมชน งานบร ิหารงานทั ่วไปเ กี ่ยวกับ เคหะ           
และชุมชน หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง โครงการ
จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด ๑๑๐ ซีซี จํานวน ๑ คัน ขอความเห็นชอบกันเงิน
งบประมาณใชจายเหลื่อมปจํานวน ๔๔,๘๐๐ บาท (สี่หม่ืนสี่พันแปดรอยบาทถวน) 
 ๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  
หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการกอสรางปรับปรุงระบบทอจายน้ํ าประปา อบต.ยางโทน หมู ท่ี  ๖          
บานหนองไกหาว โดยกอสรางวางทอประปา ชนิดทอ PVC ชั้น ๘.๕     

/-๑๐- ขนาดเสนผา... 
 



 

- ๑๐ - 
 ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๒ นิ้ว  ระยะไมนอยกวา ๑,๓๐๐ เมตร  โดยเริ่มตนจากบาน   
นายฉ่ิง ละมาย ถึง ท่ีดินนายกระจาย ทองเอ่ียม  (ม.๖) ขอความเห็นชอบกันเงิน
งบประมาณใชจายเหลื่อมปจํานวน ๑๐๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหาพันบาทถวน)      
  ๔. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  
หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการซอมแซมถนนลูกรั งสายคลองระบายน้ํ าหนองตะแบก จากท่ีดิน              
นายกลิ่น พงษา ถึงท่ีดินนายพนม สีสด ขนาดกวาง ๓ เมตร ยาวไมนอยกวา ๑๙๐ 
เมตร (ม.๓) ขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณใชจายเหลื่อมปจํานวน ๑๘,๐๐๐ 
บาท (หนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถวน) 
  ๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  
หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค       
โครงการซอมแซมถนนลูกรังจากท่ีดินนายกลิ่น พงษา ถึงท่ีดินนายพุทธ กิจสาลี 
ขนาดกวางเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไมนอยกวา ๔๐๐ เมตร (ม.๓) ขอความเห็นชอบกันเงิน
งบประมาณใชจายเหลื่อมปจํานวน ๓๖,๐๐๐ บาท (สามหม่ืนหกพันบาทถวน) 
  รวมขอความเห็นชอบกัน เ งินงบประมาณเ พ่ือ เบิ กจ าย เหลื่ อมป                         
ในครั้งนี้ จํานวน ๕ รายการ  รวมเปนจํานวนเงิน ๕๕๐,๔๘๐ บาท (หาแสนหาหม่ืนสี่
รอยแปดสิบบาทถวน) 

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 ๕ รายการ  รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น ๕๕๐,๔๘๐ บาท (หาแสนหาหม่ืนสี่
รอยแปดสิบบาทถวน) 

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

   จึง เสนอญัตติต อที ่ประช ุมสภาองคการบร ิหารสวนตําบลยางโทน    
โปรดพิจารณาเห็นชอบตอไป 

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

จํานวน ๕ รายการ  รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น ๕๕๐,๔๘๐ บาท (หาแสนหาหม่ืนสี่
รอยแปดสิบบาทถวน) ตอผูปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. ขอเชิญครับ หากไมมีขอ
อภิปรายและเปนเวลาอันพอสมควรแลว  กระผมขอให เลขานุการสภาฯ                    
บองคประชุมกอนลงมติครับ  

 
 

/-๑๑-นายวัฒนากร... 



 

- ๑๑ - 
นายวัฒนากรฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทนท่ีเคารพ 
ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ี กระผมไดทําการนับองคประชุมสภาอบต. ณ ขณะนี้ ปรากฏวามีสมาชิกสภาองคการ 
เลขานุการสภาฯ  บริหารสวนตําบลยางโทน อยูในท่ีประชุมแหงนี้จํานวน ๑๗ คน และไมมาประชุม 

จํานวน ๒ คน ครบองคประชุม สามารถลงมติออกเสียงไดครับ 
นายบุญชูฯ กระผมขอมติท่ีประชุมครับ หากสมาชิกทานใดเห็นชอบใหกันเงินงบประมาณเหลื่อม 
ประธานสภาอบต. ป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน ๕ รายการ  รวมเปน

จํานวนเงินท้ังสิ้น ๕๕๐,๔๘๐ บาท (หาแสนหาหม่ืนสี่รอยแปดสิบบาทถวน) ตามท่ี
ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.เสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ   ๑๖ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง   ๑   เสียง  
นายบุญชูฯ สรุปมติท่ีประชุม เรื่อง ใหกันเงินงบประมาณเหลื่อมป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ  
ประธานสภาอบต.ฯ ท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน ๕ รายการ  รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น ๕๕๐,๔๘๐ บาท

ท่ีประชุมมีมต ิ
มติเห็นชอบ   ๑๖ เสียง 

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

ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ีสอง ครั้งท่ี ๒ จํานวน ๕ รายการ  รวมเปนจํานวน
เงินท้ังสิ้น ๕๕๐,๔๘๐ บาท และท่ีรายการท่ีไดรับการพิจารณาในสมัยวิสามัญ           
สมัยท่ีสอง ครั้งท่ี ๑ อีกจํานวน ๗ รายการ รวมเปนเงิน ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท  

 ซ่ึงรวมรายการกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือ
เบิกจายเหลื่อมป รวมท้ังสิ้น ๑๒ รายการ จํานวนเงินท่ีกันเงินงบประมาณฯท้ังสิ้น 
๒,๒๓๐,๔๘๐ บาท (-สองลานสองแสนสามหม่ืนสี่ รอยแปดสิบบาทถวน -)                     
ซ่ึงกระผมจะดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดังกลาว ใหถูกตองเปนไปตามระเบียบในวงเงิน            
และคุณลักษณะท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสภาอบต. ท้ังนี้จะรักษาประโยชน     
และ  ใหเกิดความคุมคาตอราชการ ในภารกิจองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
เปนสําคัญครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืนๆ 
นายบุญชูฯ  มีสมาชิกสภาอบต.ทานใดตองการเสนอวาระอ่ืนๆ ตอท่ีประชุมหรือไมครับ 
ประธานสภาอบต. หากมีขอเชิญนําเสนอตอท่ีประชุมครับ 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑  เรื่องขอความอนุเคราะหสํารวจขอมูลตามโครงการแกไชปญหาความเดือดรอนดาน

อาชีพ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
นายรัฐพงศฯ เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.ยางโทนทุกทาน ดวยสํานักงานแรงงาน 
ผอ.กองสวัสดิการฯ เตรียมจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน ชวยเหลือฟนฟู เยียวยา 
ชวยเหลือกําลังแรงงาน ผูเดือดรอนดานอาชีพ ใหมีโอกาสเพ่ิมพูนศักยภาพในทักษะใหม 

/-๑๒- องคการบริหาร... 



 

- ๑๒ - 
  องคการบริหารสวนตําบลยางโทน จึงขอความอนุเคราะหทานทําการสํารวจความ

เดือดรอนของประชาชนท่ีตองการความชวยเหลือดานอาชีพ ตามรายละเอียดท่ีแจก
ใหท่ีประชุม และนําสงท่ีกองสวัสดิการสังคมทําการรวบรวมขอมูล เพ่ือขอรับการ
จัดสรรงบประมาณจากกระทรวงแรงงานตอไป 

ท่ีประชุม มีมติรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ ประชาสัมพันธการเพ่ิมเบี้ยยังชีพคนพิการ 
นายรัฐพงศฯ เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.ยางโทนทุกทาน ขอประชาสัมพันธการ

เพ่ิมเบี้ยยังชีพคนพิการจาก ๘๐๐ บาทตอเดือน  เปน ๑,๐๐๐ บาท ตอเดือน         
โดยมี ๒ เง่ือนไข ดังนี้ 

 ๑.ผูพิการท่ีมีบัตรประจําตัวคนพิการท่ีมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ  
 ๒.ผูพิการท่ีมีอายุต่ํากวา ๑๘ ป 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธใหแกผูพิการ

ภายในพ้ืนท่ีท่ีทานสมาชิสภาฯดูแลทราบครับ 
ท่ีประชุม มีมติรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๓ แจงสํารวจความตองการในการเจาะบอบาดาลเพ่ือชวยเหลือประชาชนในชวง

หนาแลง 
นายวัฒนากรฯ เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.ยางโทนทุกทาน ขอแจงใหสมาชิกทุก

ทานชวยกันสํารวจความตองการในการเจาะบอบาดาลเพ่ือชวยเหลือประชาชน
เกษตรกรในชวงหนาแลง แลวใหสงขอมูลความตองการใหทางองคการบริหารสวน
ตําบลยางโทน โดยองคการบริหารสวนตําบลยางโทนจะดําเนินการประสานกับ
สํานักงาน 1 8ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี 1 8 เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือชวยเหลือประชาชนในชวงหนาแลงตอไป 

ท่ีประชุม มีมติรับทราบ 
นายบุญชูฯ  หากไมมีทานใดเสนอวาระอ่ืนๆ ตอท่ีประชุม กระผมขอขอบคุณทุกทานท่ีเขาประชุม 
ประธานสภาอบต. โดยพรอมเพรียงกัน และบัดนี้สภาอบต.ไดประชุมครบตามวาระท่ีจัดลําดับไว                 

เปนท่ีเรยีบรอย กระผมขอปดการประชุมครับ 

ปดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
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