
 
   

 

 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ 

 
 

 
 
 

วันจันทร์ที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 
 
 
 
 
 
 

โดย 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 

อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี 



 
- ๑ - 

 

รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม คร้ังที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ 
วันจันทร์ที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 
.................................................. 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ผู้มาประชุม 
๑. นางศศิธร  เพชรหิน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 
๒. นายบัญญัติ  คงมี   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 
๓. นายมานพ  อ่ิมชื่น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน หมู่ที่ ๑ 
๔. นายนพฤทธิ์  ปั้นประเสรฐิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน หมู่ที่ ๓ 
๕. นายสาธิต  ควรสมคบ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน หมู่ที่ ๔ 
๖. นายไพโรจน์  โพธิ์ทิม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน หมู่ที่ ๕ 
๗.นางเฉลียว  โม้หมุน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน หมู่ที่ ๖ 
๘.นางสาวดลฤทัย จั่นรักษ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน หมู่ที่ ๘ 
๙. นายสมพิศ  ผลหมู่   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน หมู่ที่ ๑๐  
ผู้ไม่มาประชุม 
๑.นายธัญเกียรติ ์ กล่อมวงษ์           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน หมู่ที่ ๒ 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
หวัหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน และผู้ที่ได้รับอนุญาต 
๑. นางสกาวรัตน์  บริบูรณ์บันเทิง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 
๒. นายจำลอง  จันทรัตน์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 
๓. นายสาโรจน ์  เจริญพร   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 
๔. นางสาวนุชจร ี โพธิ์ทิม    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 
๕. นายวัฒนากร  กลางชาติ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 
๖. นายวิเชียร  บุตรวงษ์   ผู้อำนวยการกองช่าง 
๗. นางสาวนิศารัตน์ มนตรี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 
เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางศศิธร เพชรหิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล-       
ยางโทน เป็นประธานการประชุม โดยมีนายวัฒนากร กลางชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ได้นับองค์ประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การ-      
บริหารส่วนตำบลยางโทน เข้าประชุมจำนวน ๙ คน ครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติสภาตำบล 

/-๒- และองค์การ... 



 
-๒ - 

และองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๖ ประกอบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๒๕ ประธานสภาอบต. จึง
เปิดการประชุมสภาอบต. โดยมีผู้เข้ารับฟังการประชุม (คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่ได้รับ
อนุญาต) จำนวน ๗ คน ประธานการประชุมได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระเพ่ือเป็นสิริ
มงคลและมอบหมายให้นายวัฒนากร กลางชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน อ่านประกาศเรียกประชุมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ 
ประจำปี ๒๕๖๕ และประธานสภาอบต.ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางศศิธร  เพชรหิน เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ประธานสภาอบต.  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยที่สาม 
   ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดระหว่าง วันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
   สำหรับระเบียบวาระต่างๆ ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจกจ่าย  
   ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม  มีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   ญัตติสภาอบต.ฯรับรองรายงานการประชุม 
นางศศิธร  เพชรหิน รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑   
ประธานสภาอบต. เมื่อวันพฤหัสบดีที ่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม           

ได้ตรวจสอบเป็นที ่เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญ ท่านสมาชิกฯได้ตรวจสอบรายงานการ
ประชุมดังกล่าวอีกครั้ง โดยดิฉันขอมอบหมายให้นายวัฒนากร กลางชาติ เลขานุการ
สภาฯสรุปรายงานการประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุม 

นายวัฒนากรฯ  สรุปรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยที่สาม
เลขานุการสภาฯ  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุม  
นางศศิธร  เพชรหิน หากมีข้อผิดพลาด หรือข้อความใดที่ ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ งต่อที่ประชุ มค่ะ
ประธานสภาอบต. หากไม่มี ดิฉันขอมติที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่  ๑ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุม ยกมอืขึน้ค่ะ  

ที่ประชุม ลงคะแนนมติเห็นชอบ ๘ เสียง  
 ไม่เห็นชอบ   ไม่มี  
 งดออกเสียง  ๑ เสียง  
 
 
 

/- ๓- ระเบียบวาระท่ี ๓... 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
นางศศิธร  เพชรหิน การยื่นกระทู้ถามท่ัวไปและกระทู้ถามด่วนให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธาน-      
ประธานสภาอบต. สภาอบต.ฯ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เตรียมการตอบกระทู้ หากไม่มี 
 ท่านสมาชิกฯ ท่านใดยื่นกระทู้ถาม ดิฉันขอดำเนินการประชุมในระเบียบวาระ                  

ลำดับถัดไปค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   ญัตติสภาอบต.ฯ  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน
ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

นางศศิธร  เพชรหิน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑  
ประธานสภาอบต. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้กำหนดให้แต่งตั้ง

คณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย 
 ๑.นายมานพ   อิ่มชื่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน หมู่ที่ ๑ 

๒.นายบัญญัติ   คงม ี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน หมู่ที่ ๙ 
๓.นายสมพิศ    ผลหมู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน หมู่ที่ ๑๐ 
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ประชุมคัดเลือกประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ พร้อมทั้งที่
ประชุมสภาฯ  ได้กำหนดระยะเวลารับคำแปรญัตติไว้ตั้งแต่วันที่ ๔–๕ , ๘-๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๕  พร้อมทั้งได้ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ดิฉันขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงผลการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ ต่อที่ประชุมสภาฯแห่งนี้ได้รับทราบคะ่ 

นายบัญญัต ิคงมี เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน สมาชิกสภาองค์การบริหาร- 
ประธานคณะกรรมการ.ฯ ส่วนตำบลยางโทนที่เคารพทุกท่าน กระผมนายบัญญัติ คงมี สมาชิกสภาอบต.ฯ             

หมู่ที่  ๙ ในฐานะที่กระผมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จึงขอแถลงผลการแปรญัตติ ดังนี้ 

 - ตามที่สภาอบต.ฯได้กำหนดให้มีการส่งคำแปรญัตติให้กับคณะกรรมการแปรญัตติ             
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ณ ห้องประชุมสภาอบต.ยางโทน ดังนี้ 

 ๑. วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 ๒. วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
  ๓. วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 ๔. วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

รวมเป็นเวลายี่สิบหกชั่วโมงครึ่ง ตลอดเวลารับคำแปรญัตติ ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอ 
ขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ แต่อย่างใด  

/-๔- คณะกรรมการ... 
 



 
- ๔ - 

คณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านจึงได้ประชุมร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยพิจารณาเป็นรายข้อ    
แต่ละหน้า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                       
พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) หมวด ๔ งบประมาณ ข้อ ๕๙ 
กำหนดว่า การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระทำได้ เฉพาะการ                    
ขอลดรายจ่าย หรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจำนวน                      
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ข้อ ๖๐ กำหนดว่าห้ามไม่ให้
แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของ
จำนวนเงินที่ ขออนุมัติจ่ าย เว้นแต่จะได้รับคำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น           
หรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
ได้ร่วมกันประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๑๐  สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ปรากฏว่าไม่มีผู้ใด
แปรญัตติ คณะกรรมการฯได้พิจารณาแล้วเห็นชอบทุกประการ ไม่มีการแก้ไขส่วนใด
ส่วนหนึ่ง เห็นชอบตามร่างเดิมแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนเสนอมาทุก
ประการ 

ที่ประชุม มีมติรับทราบคำแถลงของคณะกรรมการแปรญัตติที่สภาแต่งตั้งขึ้น 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  ญัตติผู้บริหารเสนอ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปี ๒๕๖๖ 
วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ 

นางศศิธร  เพชรหิน ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ทำรายงานยื่นให้ดิฉัน เนื่องจากไม่มีผู้ใด 
ประธานสภาอบต. ยื่นแปรญัตติ ตามคำแถลงของคณะกรรมการแปรญัตติว่าไม่มีสมาชิกท่านใด                       

มาแปรญัตติ  และมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  เห็นชอบกับร่างเดิม                    
จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายหรือซักถามหรือไม่อย่างใด เรียนเชิญค่ะ หากไม่มีดิฉัน  
จะขอมติที่ประชุม วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และก่อนการลงมติขอความเห็นชอบ ขอให้ทาง
เลขานุการสภาฯตรวจสอบว่ามีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็น          
องค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาฯอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจำนวน เป็นองค์ประชุม 
จะทำการลงมติเรื่องใดๆ ไม่ได้ 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 
นายวัฒนากรฯ  ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ขณะนี้เวลา ๐๙.๓๐ น. มีสมาชิกสภาฯ อยู่ใน
เลขานุการฯ  ห้องประชุมจำนวน ๙ คน ครบเป็นองค์ประชุม 

/-๕-นางศศิธร... 
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นางศศิธร เพชรหิน  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คงตามร่างเดิม ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามท่ีผู้บริหารเสนอ โปรดยกมือขึ้นค่ะ 

ที่ประชุม ลงคะแนนมติเห็นชอบ  ๙ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   ไม่มี  
 งดออกเสียง  ไม่มี    
นางศศิธร เพชรหิน สรุปมติที่ประชุม เรื่อง ขัน้แปรญัตต ิร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
ประธานสภาอบต.ฯ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เห็นชอบให้คงร่างเดิมโดยไม่มีการแปรญัตติ 
 มีมติเห็นชอบ   ๙ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   ไม่มี  
 งดออกเสียง  ไม่มี    
 

วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ 
นางศศิธร เพชรหิน หากไม่มีผู้ใดสอบถามหรือซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติมแล้ว วาระต่อไปจะเป็น       
ประธานสภาอบต. วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ จะไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ              

ให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร ตามข้อบังคับ ๕๒ แต่ทั้งนี้ ไม่มีเหตุอันสมควร              
ที่ต้องอภิปราย และในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่ า                     
จะ ให้ ต ราเป็ น ข้ อบั ญ ญั ติ ห รื อ ไม่  และก่ อนการล งมติ ขอความ เห็ น ชอบ                            
ขอให้ทางเลขานุการสภาฯตรวจสอบว่ามีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมครบจำนวน
เป็ นองค์ป ระชุมหรือไม่  ถ้ ามี สมาชิกสภาฯอยู่ ในที่ ป ระชุม ไม่ครบจำนวน                        
เป็นองค์ประชุม จะทำการลงมติเรื่องใดๆ ไม่ได ้

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 
นายวัฒนากรฯ  ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ขณะนี้เวลา ๐๙.๔๐ น. มีสมาชิกสภาฯ อยู่ใน
เลขานุการฯ  ห้องประชุมจำนวน ๙ คน ครบเป็นองค์ประชุม 
นางศศิธร เพชรหิน ต่อไปจะเป็นวาระการลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประธานสภาอบต. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้ยกมอืขึ้น 
ที่ประชุม ลงคะแนนมติ เห็นชอบ .๙ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   ไม่มี  
 งดออกเสียง  ไม่มี   เสียง 
นางศศิธร เพชรหิน สรุปมติที่ประชุม เรื่อง ขั้นลงมติ ที่ประชุมมีมติ 
ประธานสภาอบต.ฯ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ  ๙ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    ไม่มี 
 งดออกเสียง     ไม่มี  

/-๖-ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ กับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระ
ที่ ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป 

นางสกาวรัตน์ฯ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล 
นายกอบต.  ที่เคารพ ดิฉันนางสกาวรัตน์ บริบูรณ์บันเทิง นายกอบต.ยางโทน ขอขอบคุณ          
 สมาชิกสภาอบต.ที่มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งดิฉันจะดำเนินการ
ตามระเบียบฯ เพื ่อให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและก่อให้เกิดการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ต่อไปคะ่ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  ญัตต ิผู ้บ ร ิห าร เสนอ  เพื ่อพ ิจารณ า ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่  ๑ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

นางศศิธร เพชรหิน ขอเชิญนายกอบต. เสนอญัตติเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
ประธานสภาอบต. ครั้งที่ ๑ ต่อที่ประชุมสภาฯ  
นางสกาวรัตน์ฯ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล 
นายกอบต.  ที่เคารพ ดิฉันนางสกาวรัตน์ บริบูรณ์บันเทิง นายกอบต.ยางโทน 
 ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ เพ่ือเสนอญัตติเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน รวมงบประมาณตั้ งจ่ายเป็น เงินทั้ งสิ้ น 
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 
ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของตำบลยางโทน ตามภารกิจ
อำนาจหน้าที่รวมตลอดถึงการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ นั้น  

เหตุผล 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ได้รับการคำร้องจากประชาชน                 
หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๐ ตำบลยางโทน ว่ามีความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังใน
ชุมชน ตลอดจนปัญหาถนนเกิดการชำรุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ ซึ่งเป็น
ผลกระทบมาจากช่วงฤดูฝนที่กำลังเกิดขึ้นช่วงนี้ และสถานการณ์พายุที่ เกิดขึ้น          
ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ส่งผลกระทบต่อการสัญจรไป -มาของ
ประชาชน ทำให้เกิดการลำบากในการคมนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 
จึงมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน  

/-๗-ให้แก่ประชาชน... 
 
 



 
- ๗ - 

ให้แก่ประชาชน ซึ่งตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่กำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีเงินสะสมนั้น  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะการเงินการ
คลังที่มั่นคงพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ หรือนำไปใช้ เพ่ือการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้ทั่วถึงและมี
คุณภาพ ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมอย่าง
ระมัดระวังเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะยาว  ฉะนั้นเพ่ือปฏิบัติ ให้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ ๘๙ วรรคท้ายที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียอดเงิน
สะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะ
ยาว ดังนั้น ก่อนจะนำเงินสะสมไปใช้ ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรองเงินสะสม
ไว้เพ่ือใช้จ่าย จงึขอรายงานสถานะสำรองเงินสะสม ดังนี้ 

   เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลยยางโทน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม 

๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๑,๖๘๓,๑๕๕.๑๕ บาท   
หักจ่ายตามระเบียบฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒,๙๘๒,๑๔๒ บาท  
คงเหลือเงินสะสมที่ใช้จา่ยได้ มีจำนวนเงิน ๘,๗๐๑,๐๑๓.๑๕ บาท  

 (แปดล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันสิบสามบาทสิบห้าสตางค์)  
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้ เป็นเงิน ๖,๖๑๗,๐๐๐ บาท (หกล้านหก

แสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
คงเหลือเงินสะสมหลังขออนุมัติใช้จ่าย มีจำนวนเงิน ๒,๐๘๔,๐๑๓.๑๕ บาท                

(สองล้านแปดหม่ืนสี่พันสิบสามบาทสิบห้าสตางค์)              
 จึงขอความเห็นชอบต่อสภาอบต. เพ่ือดำเนินการใช้จ่ายเงินสะสม แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน ๑๓ โครงการ
ดังนี้ (เอกสารแนบท้าย) 

 
 

/-๘-๑.โครงการ... 
 



 
- ๘ - 

๑. โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนจากบ้านนางสมทรง 
อินทรชิต ถึงที่ดินนายชยุตม์ ตรีวิสุทธิ์ โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๓๐ ท่อน และบ่อพัก 
จำนวน ๒๐ บ่อ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๙ 
ถึงบริเวณที่ดินนายดำรงค์ศักดิ์ มังวงษ์ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางตามสภาพและเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๔๘๔,๐๐๐ บาท 

๓. โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากที่ดินนายประเชิญ อ่อนละ
มัย ถึงที่ดินนายเสกสรร ทองแดง ช่วงบริเวณบ้านหนองตะแบก กว้างข้างละ ๑ 
เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตาราง
เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพและเกลี่ ยแต่งเรียบ หมู่ที่  ๓ 
งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท 

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากที่ดินนางสุนทรี ฤทธิ์เต็ม ถึง
สามแยกที่ดินนายอุดร ระมั่งทอง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
ตามสภาพและเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๔๑๒,๐๐๐ บาท 

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกที่ดินนางสาวณัฐยา 
บริบูรณ์บันเทิง ถึงที่ดินนายสำราญ ควรสมคบ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๕ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงหิน
คลุกไหล่ทางตามสภาพและเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท 

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากที่ดินนายประกอบ จูสนธิ์    
ถึงถนนลาดยางชอนเหล็กไฟ ต.ชอนสารเดช ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทางตามสภาพพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท  

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเทคอนกรีตขยายส่วนหูช้าง 
ช่วงบริเวณที่ดินนางสมบุญ กันภุมมา ถงึที่ดินนายวิเชียร โม้หมุน ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๒๐๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๘ ตาราง
เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่  ๖ 
งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท 

 
 
 

/-๙-๘.โครงการ... 



 
- ๙ - 

๘. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลท์ติก จากถนนทาง
หลวงหมายเลข ๓๓๒๖ ถึงบริเวณที่ดินนางอุษา ปานยิ้ม ผิวจราจรกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อย
กว่า ๑,๖๔๐ ตารางเมตรหมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๖๑๙,๐๐๐ บาท 

๙. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากที่ ดินนายเฉลียว ธัญญะเจริญ ถึงที่ดินนาย
ชะลอ โตจิตร ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
๑๕๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ ๗ งบประมาณ ๖๙,๐๐๐ บาท 

๑๐. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากถนนทางหลวงหมายเลข 
๒๒๑๙ ถึงบ้านนายสมนึก เอกตา โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕๐ ท่อน และบ่อพัก จำนวน 
๑๔ บ่อ หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท 

๑๑. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยยางโทน บริเวณบ้านผู้ใหญ่ประเทือง               
แก้วคำ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖ เมตร (ไม่มีทางเท้า) หมู่ที่ ๙ งบประมาณ 
๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท 

๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.เดิม (บริ เวณ        
ที่ดินนางรัศมี โฉมไสว) ถึงที่ดินนางสาวเพ็ญจันทร์ ปั้นคำ ขนาดกว้าง ๓ เมตร         
หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพและเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ 
๔๒๑,๐๐๐ บาท 

๑๓. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณที่ดินนายรณวิทย์ ปั้นคำ โดยวางท่อ
ระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน 
๒ แถว รวมจำนวน ๒๒ ท่อน พร้อมเทกำแพงปากท่อ หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ 
๖๖,๐๐๐ บาท 

 รวมทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ เป็นจำนวนเงินรวม ๖,๖๑๗,๐๐๐ บาท (หกล้านหก
แสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

นางศศิธรฯ ขอเชิญสมาชิกฯ หากมีข้อซักถามญัตติใช้จ่ายเงินสะสม ต่อนายกอบต. 
ประธานสภาอบต. ขอเชิญค่ะ หากไม่มีท่านสมาชิกสภาอบต.ประธานสภาอบต. อภิปราย ดิฉันขอมติที่

ประชุมค่ะ 
 หากสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการทั้ง ๑๓ โครงการ เป็น

จำนวนเงินรวม ๖,๖๑๗,๐๐๐ บาท (หกล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
ตามท่ีนายกอบต.เสนอ  โปรดยกมือขึ้นค่ะ 

 
 

/-๑๐-ที่ประชุม... 



 
- ๑๐ - 

ทีป่ระชุม มีมติเห็นชอบ   ๘ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   ไมมี่ 
 งดออกเสียง  ๑ เสียง 
นางศศิธรฯ  สรุปมติที่ประชุมเรื่องให้เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการทั้ง  ๑๓ โครงการ 
ประธานสภาอบต. จำนวนเงินรวม  ๖,๖๑๗,๐๐๐ บาท 

มติเห็นชอบ   ๘ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
 งดออกเสียง  ๑ เสียง 
นางสกาวรัตน์ฯ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล 
นายกอบต. ที่เคารพ  ดิฉันนางสกาวรัตน์ บริบูรณ์บันเทิง นายกอบต.ยางโทน ขอขอบคุณ         

สมาชิกสภาอบต.ที่มีมติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสม  โครงการดังกล่าว ซึ่งดิฉันจะ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ในวงเงินและ
คุณลักษณะที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสภาอบต. ทั้งนี้จะรักษาประโยชน์ ให้เกิด
ความคุ้มค่าต่อราชการ ในภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เป็นสำคัญค่ะ  

ระเบียบวาระที่ ๖   เรื่องอ่ืนๆ 
นางศศิธร เพชรหิน มีสมาชิกสภาอบต.ท่านใดต้องการเสนอวาระอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมหรือไม่คะ 
ประธานสภาอบต. หากมีขอเชิญนำเสนอต่อที่ประชุมค่ะ 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ เรื่องปัญหายาเสพติด 
นางสกาวรัตน์ฯ  เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสกาวรัตน์ บริบูรณ์บันเทิง 
นายกอบต.  ในนามของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ขอประชาสัมพันธ์เรื่องปัญหา 

ยาเสพติด โดยห้ามไม่ให้ทุกท่านยุ่งเกี่ยว หรือเกี่ยวข้องกบัยาเสพติดและช่วยกันดูแล
สอดส่องเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในชุมชนแต่ละชุมชนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในตำบลยางโทนค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ เรื่องการปฏิบัติงานในวันหยุดราชการของผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานประปา 
นายนพฤทธิ์ฯ เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ และผู้บริหารท้องถิ่น ขอสอบถามเกี่ยวกับการ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ปฏิบัติงานประปา ของเจ้าหน้าที่อบต.กรณีที่มีชาวบ้านแจ้งปัญหาน้ำไม่ไหลหรือ    

ท่อน้ำประปาแตกในช่วงเวลาวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ มีแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างไร  

นางสกาวรัตน์ฯ  เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาทุกท่าน สำหรับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับประปา 
นายกอบต.  ของเจ้าหน้าที่ในวันหยุด โดยปกติแล้วหากมีชาวบ้านแจ้งปัญหาน้ำไมไ่หล หรือ 

ท่อน้ำประปาแตกเข้ามาหากเป็นวันเวลาราชการทางเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบก็จะ
ออกไปดำเนินการแก้ไขให้ทันที  

/-๑๑-แต่ถ้าหาก... 



 
- ๑๑ - 

แต่ถ้าหากเป็นนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการก็ต้องให้เวลาเตรียมตัวแก่
เจ้าหน้าที่สักพัก เนื่องจากเป็นช่วงเวลาวันหยุดของเจ้าหน้าที่  ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่
สามารถที่จะทำงานได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงได้อยู่แล้ว  
ฉะนั้น ก็ขอให้ช่วยทำความเข้าใจหากเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆใน
วันหยุด ราชการล่าช้าด้วยค่ะ  

นายนพฤทธิ์ฯ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที ่ได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ครับ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๓  ถ้าไม่  ก็อยากจะให้ เจ้าหน้าที่ ได้รับค่าตอบแทนเนื่องจากมาปฏิบัติหน้าที่ ใน

วันหยุดราชการ  
นายวัฒนากรฯ  เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาทุกท่าน สำหรับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน  
ปลัดอบต.  นอกเวลาราชการสามารถเบิกจ่ายได้  และมีงบประมาณตั้ งไว้ในข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อ ๗ การเบิกเงินตอบแทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้  (๒) การ
ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ให้มีสิทธิเบิกค่าตอบแทนได้ไม่เกินวันละเจ็ดชั่วโมง 
ชั่วโมงละหกสิบบาท 

 ก็ขอแจ้งทางกองช่างนะครับ ต่อไปหากได้รับแจ้งให้เข้าไปซ่อมท่อน้ำในวันหยุด 
ราชการก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ทำบันทึกข้อความรายงานผลเข้ามา เพ่ือที่จะได้
สามารถนำมาเบิกจ่ายคา่ตอบแทนต่อไปครับ 

นางศศิธร เพชรหิน หากไม่มีทา่นใดเสนอวาระอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมแล้ว ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่เข้า 
ประธานสภาอบต. ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และบัดนี้สภาอบต.ได้ประชุมครบตามวาระที่จัดลำดับไว้                 

เป็นที่เรียบร้อย ดิฉนัขอปิดการประชุมคะ่ 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๐๐ น. 
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