
-สําเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ์ 

สมัยสามัญประจําป$  2562  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  2 
วันท่ี  25  มีนาคม  พ.ศ.  2562 

ณ  ห/องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ์ 
--------------------------------- 

ผู/เข/าประชุม   
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายวีระ  ใจคง ประธานสภาฯ วีระ  ใจคง  

2. นายเสวก  เทียนสิงห� รองประธานสภา เสวก  เทียนสิงห�  

3. นายนอง  ดีผิว ส.อบต. นอง  ดีผิว  

4. นางสาวทิพย�รัตน� บุญคล(าย ส.อบต. --  ลา  --  

5. นางหอมจันทร�  ดัดวงษ� ส.อบต. หอมจันทร�  ดัดวงษ�  

6. นายสมคิด  สุขประเสริฐ ส.อบต. สมคิด  สุขประเสริฐ  

7. นายขจรพัฒน�  วงษ�ขํา ส.อบต. --  ขาด  --  

8. นายเสริม  รุ3งโต ส.อบต. เสริม  รุ3งโต  

9. นางจําป6  เล็กคง ส.อบต. --  ลา  --  

10. นายเพ็ญ  ก่ิมแก(ว ส.อบต. เพ็ญ  ก่ิมแก(ว  

11. นายอดุลย�  เปรมปราคิน ส.อบต. อดุลย�  เปรมปราคิน  

12. นายเชื้อ  จันทร�พลับ ส.อบต. เชื้อ  จันทร�พลับ  

13. นายศรีณรงค�  กองแก(ว ส.อบต. --  ขาด  --  

14. นายเสมอ   เกิดทอง ส.อบต. นายเสมอ   เกิดทอง  

15. นายสมศรี  รุ3งทิม ส.อบต. นายสมศรี  รุ3งทิม  

16. นายชลอ  มากมี เลขานุการสภาฯ นายชลอ  มากมี  

     

 
ผู/เข/าร�วมประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายพณชัย  แสงคํา นายก อบต. พณชัย  แสงคํา  
2. นายผดุง  ทวีวัฒน� รองนายก  อบต. ผดุง  ทวีวัฒน�  
3. นายจํานง  อ่ิมกมล รองนายก  อบต. จํานง  อ่ิมกมล  
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เริ่มประชุม เวลา  09.30  น. 
นายวีระ  ใจคง ประธานสภา  อบต.ดอนโพธิ์  ประธานในท่ีประชุมได(รับแจ(งจากเลขานุการสภา  

อบต.ดอนโพธิ์  ว3ามีสมาชิกมาลงชื่อเข(าประชุมและเข(าท่ีประชุมครบองค�ประชมแล(ว  จึงได(ตรวจนับองค�ประชุม  
เห็นว3าครบองค�ประชุมแล(ว  จึงเปCดการประชุมสภาฯ   
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ท่ีประธานแจ/งให/ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  แจ(งต3อท่ีประชุม  นางสาวทิพย�รัตน�  บุญคล(าย  สมาชิกสภาองค�การบริหารส3วนตําบล

ดอนโพธิ์  หมู3ท่ี  1  ขอลาเนื่องจากปEวยนอนพักรักษาตัวท่ีบ(าน  ไม3สามารถมาประชุมได(  
และนางจําป6  เล็กคง สมาชิกสภาองค�การบริหารส3วนตําบลดอนโพธิ์  หมู3ท่ี  5 ขอลา
เนื่องจากต(องไปพบแพทย�ตามนัด  ไม3สามารถมาประชุมได(  นายขจรพัฒน�  วงษ�ขํา  สภา
องค�การบริหารส3วนตําบลดอนโพธิ์  หมู3ท่ี  3  ไม3เข(าร3วมประชุม  นายศรีณรงค�  กองแก(ว  
สภาองค�การบริหารส3วนตําบลดอนโพธิ์  หมู3ท่ี  7  ไม3เข(าร3วมประชุม 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล/ว 
ประธานสภาฯ  แจ(งให(ท่ีประชุมตรวจรายงานการประชุมครั้งท่ีแล(ว  สมัยประชุมสามัญประจําป6  2562

สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  เม่ือวันท่ี  18  มีนาคม  2562  ว3ามีข(อความใดไม3ถูกต(อง  หรือ
ต(องการแก(ไขข(อความใดหรือไม3 

ท่ีประชุม  ไม3มีสมาชิกท3านใดขอแก(ไขข(อความแต3อย3างใด 
ประธานสภาฯ  ขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล(ว  สมัยประชุมสามัญประจําป6  2562

สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  เม่ือวันท่ี  18  มีนาคม  2562   
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม  จํานวน  11  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติการพิจารณาการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายประจําป$งบประมาณ  พ.ศ.  

2562 
ประธานสภาฯ เชิญนายก  อบต.ดอนโพธิ์  แถลงรายละเอียด 
นายพณชัย  แสงคํา ได(แถลง  ว3ามีความจําเปGนในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ3ายประจําป6งบประมาณ  
นายก  อบต.ดอนโพธิ์ พ.ศ.  2562  เนื่องจากไม3ได(ตั้งงบประมาณรายจ3ายไว(  แต3จําเปGนต(องจ3ายเพ่ือให(เกิดความ 
  คล3องตัวในการปฏิบัติงาน  โดยขออนุมัติโอนงบประมาณต้ังเปGนรายการใหม3  จํานวน  4  

รายการคือ   
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 ( ลําดับที่    ) 
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป$งบประมาณ พ.ศ.2562 

อนุมัติเมื่อวันที่           เดือน   มีนาคม  พ.ศ.  2562 
องค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ์   อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 

โอนครั้งที่       /2562 
 

แผนงาน งาน งบ หมวด 
รายจ�าย 

ประเภท 
รายจ�าย 

โครงการ/ 
รายการ 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

งบประมาณ 
ก�อนโอน 

(+/-)จํานวน 
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

คําชี้แจงงบประมาณรายจ�ายกรณีมีการ
แก/ไขเปลี่ยนแปลง 

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป ลงทุน ครุภณัฑ� 
 

ครุภณัฑ�
คอมพิวเตอร� 

เครื่องพิมพ�แบบ
ฉีดหมึกพร(อม
ติดตั้งถังหมึก
พิมพ�  (Ink  
Tank  Printer)  
จํานวน  1  
เครื่อง 

4,300 0.74 4,299.26 + 4,300 

การเกษตร อนุรักษ�
แหล3งน้ํา
และปEาไม( 

ดําเนินงาน ค3าใช(สอย รายจ3าย
เกี่ยวเนื่อง
กับการ
ปฏิบัติ
ราชการที่ไม3
เข(าลักษณะ
รายจ3าย
หมวดอื่น ๆ  

 เพื่อจ3ายเปGนค3า
โครงการร3วมใจ
ปลูกต(นไม(เพื่อพ3อ 
(ถนนสวย) 

25,000 7,775 4,299.26 - 3,475.74 

ตั้งไว(  4,300  บาท เพื่อจัดซื้อ เครื่องพิมพ�
แบบฉีดหมึกพร(อมติดตั้งถังหมึกพิมพ�  (Ink  
Tank  Printer)  จํานวน  1  เครื่อง   
ราคาเครื่องละ 4,300  บาท (ตาม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กําหนด) 
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( ลําดับที่       ) 
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป$งบประมาณ พ.ศ.2562 

อนุมัติเมื่อวันที่           เดือน   มีนาคม  พ.ศ.  2562 
องค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ์   อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 

โอนครั้งที่         /2562 
 

แผนงาน งาน งบ หมวด 
รายจ�าย 

ประเภท 
รายจ�าย 

โครงการ/ 
รายการ 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

งบประมาณ 
ก�อนโอน 

(+/-)จํานวน 
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

คําชี้แจงงบประมาณรายจ�ายกรณีมี
การแก/ไขเปลี่ยนแปลง 

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป ลงทุน ครุภัณฑ� 
 

ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อจ3ายเปGนค3า
จัดซื้อเต(นท�ผ(าใบ  
ขนาด  4*12 เมตร 
จํานวน  5  หลัง 

- - 117,700 + 117,700 

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป ดําเนินงาน ค3าใช(สอย รายจ3ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม3
เข(าลักษณะรายจ3าย
หมวดอื่น ๆ 
(2)  ค3าใช3จ3ายตาม
โครงการศูนย�บริการ
ร3วม (ชั่วคราว)  

 เพื่อจ3ายเปGนค3าใช3
จ3ายในการจัดจัด
ศูนย�บริการร3วม 
(ชั่วคราว) 
สําหรับบริการ
ประชาชน 

30,000 30,000 30,000 - - 

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป ดําเนินงาน ค3าใช(สอย ค3าบํารุงรักษาและ
ซ3อมแซม 

เพื่อจ3ายเปGนค3า
ซ3อมแซมทรัพย�สิน 

200,000 141,489 70,000 - 71,489 

   ตั้งไว(  117,700  บาท   เพื่อจ3าย
เปGนค3าจัดซื้อเต(นท�ผ(าใบ  ขนาด  
4*12 เมตร จํานวน  5  หลัง   ราคา
หลังละ  23,540  บาท  (ราคาตาม
ท(องตลาด) 
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แผนงาน งาน งบ หมวด 
รายจ�าย 

ประเภท 
รายจ�าย 

โครงการ/ 
รายการ 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

งบประมาณ 
ก�อนโอน 

(+/-)จํานวน 
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

คําชี้แจงงบประมาณรายจ�ายกรณีมีการ
แก/ไขเปลี่ยนแปลง 

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป ดําเนินงาน ค3าวัสด ุ วัสดุงาน
บ(านงานครัว 

เพื่อจ3ายเปGนค3า
ซื้อ จ(างทํา ทําเอง 
หรือกรณีอื่นใด 
เพื่อให(ได(มาซึ่ง
กรรมสิทธิใน
สิ่งของดังนี้ เช3น  
แปรง ไม(กวาด 
ผ(าปูโต\ะฯลฯ 

80,000 60,000 17,700 - 
 

42,300 
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( ลําดับที่       ) 
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป$งบประมาณ พ.ศ.2562 

อนุมัติเมื่อวันที่        เดือน    มีนาคม  พ.ศ.  2562 
องค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ์   อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 

โอนครั้งที่         /2562 
 

แผนงาน งาน งบ หมวด 
รายจ�าย 

ประเภท 
รายจ�าย 

โครงการ/ 
รายการ 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

งบประมาณ 
ก�อนโอน 

(+/-)จํานวน 
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

คําชี้แจงงบประมาณรายจ�าย
กรณีมีการแก/ไขเปลี่ยนแปลง 

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป ลงทุน ครุภัณฑ� 
 

ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อจ3ายเปGนค3าจัดซื้อ
เต(นท�ผ(าใบ  ขนาด  
5*12 เมตร  พร(อม
ผ(าใบปCดข(าง  จํานวน  
2  หลัง 

- - 90,800 + 90,800 

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป ดําเนินงาน ค3าใช(สอย รายจ3ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม3เข(าลักษณะ
รายจ3ายหมวด 
อื่น ๆ  
(3) ค3าใช3จ3ายโครงการเกี่ยวกับ
การปรองดองสมานฉันท� 

 เพื่อจ3ายเปGนค3าจัด
กิจกรรม 1  โครงการ  
เกี่ยวกับการปรองดอง
สมานฉันท�ในพื้นที่ 

50,000 50,000 50,000 - - 

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
รักษาความ
สงบภายใน 

ดําเนินงาน ค3าใช(สอย รายจ3ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม3เข(าลักษณะ
รายจ3ายหมวด 
อื่น ๆ  
(1) คชจ. ในการฝ̂กอบรม 

  เพื่อจ3ายเปGนค3าใช(จ3าย
โครงการฝ̂กอบรมหรือ
ทบทวนหลักสูตร อป
พร.สําหรับสมาชิก อป
พร.และทีมกู(ภัย 

30,000 30,000 30,000 - - 

   ตั้งไว(  90,800  บาท   เพื่อ
จ3ายเปGนค3าจัดซื้อเต(นท�ผ(าใบ  
ขนาด  5*12 เมตร  พร(อม
ผ(าใบปCดข(าง   จํานวน  2  
หลัง   ราคาหลังละ  45,400  
บาท  (ราคาตามท(องตลาด) 
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สมาชิก อปพร.และทีมกู(ภัย 

แผนงาน งาน งบ หมวด 
รายจ�าย 

ประเภท 
รายจ�าย 

โครงการ/ 
รายการ 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

งบประมาณ 
ก�อนโอน 

(+/-)จํานวน 
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

คําชี้แจงงบประมาณรายจ�ายกรณีมีการ
แก/ไขเปลี่ยนแปลง 

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป ดําเนินงาน ค3าตอบแทน ค3าตอบแทนผู(
ปฏิบัติราชการอัน
เปGนประโยชน�แก3
องค�กรปกครอง
ส3วนท(องถิ่น  
(1)เงินประโยชน�
ตอบแทนอื่นเปGน
กรณีพิเศษ 
(โบนัส) 

เพื่อจ3ายเปGนเงิน
ประโยชน�ตอบ
แทนอื่นเปGนกรณี
พิเศษ  (โบนัส) 

15,000 15,000 10,800 - 4,200     
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( ลําดับที่         ) 
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป$งบประมาณ พ.ศ.2562 

อนุมัติเมื่อวันที่         เดือน     มีนาคม         พ.ศ.  2562 

องค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ์   อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 

โอนครั้งที่         /2562 
 
 

แผนงาน งาน งบ หมวด 
รายจ�าย 

ประเภท 
รายจ�าย 

โครงการ/ 
รายการ 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

งบประมาณ 
ก�อนโอน 

(+/-)จํานวน 
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

คําชี้แจงงบประมาณรายจ�าย
กรณีมีการแก/ไขเปลี่ยนแปลง 

บริหาร
ทั่วไป 

งาน
บริหารงาน

คลัง 

ลงทุน ค3า
ครุภัณฑ� 

ครุภัณฑ�
คอมพิวเตอร� 

เพื่อจ3ายเปGนค3าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร�โน\ตบุ\ค  
สําหรับงานสาํนักงาน 

- - 16,000 + 16,000 

บริหาร
ทั่วไป 

งาน
บริหารงาน

คลัง 

งบบุคคลกร เงินเดือน
(ฝEาย

ประจํา) 

เงินเพิ่มต3าง ๆ 
ของพนักงาน
จ(าง 

เพื่อจ3ายเปGนเงินเพิ่มค3า
ครองชีพชั่วคราว  และเงิน
เพิ่มต3าง ๆ  ของพนักงาน
ส3วนตําบลในสังกัด 

18,600 18,600 16,000 - 2,600 

  ตั้งไว(  16,000  บาท เพื่อจ3าย

เ ปG น ค3 า จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร�โน\ตบุ\ค  สําหรับ
งานสํานักงาน   จํานวน  1  

เครื่อง  (ราคาตามเกณฑ�ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  ประจําป6  
พ.ศ.  2561  กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด) 
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ประธานสภาฯ  ตามรายละเอียดญัตติการขอโอนงบประมาณรายจ3ายประจําป6งบประมาณ  พ.ศ. 2562  
จํานวน  4  รายการ  ท่ีนายก  อบต.ดอนโพธิ์ได(แถลงมานั้นท3านใดจะซักถาม  กระทู(ถาม  
หรือขออภิปรายหรือไม3  โปรดดําเนินตามข้ันตอนข(อบังคับการประชุมกําหนด 

ท่ีประชุม  ไม3มีท3านใดขออภิปรายแต3มีการซักถามเพ่ือทราบความชัดเจนของเหตุผลและได(รับคําตอบ
จาก  นายก  อบต.จนทราบความชัดเจนเปGนท่ีน3าพอใจ 

ประธานสภาฯ ขอมติท่ีประชุมให(โอนงบประมาณรายจ3ายประจําป6งบประมาณ  พ.ศ.  2562  จํานวน  4 
รายการ  ตามรายละเอียดท่ีนายก  อบต.ดอนโพธิ์  แถลงมาหรือไม3 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  จํานวน  11  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติการพิจารณาการจ�ายขาดเงินสะสม  ประจําป$  2562 
ประธานสภาฯ เชิญนายก  อบต.ดอนโพธิ์  แถลงรายละเอียดญัตติดังกล3าว 
นายพณชัย  แสงคํา ได(แถลงรายละเอียดการจ3ายขาดเ งินสะสมประจํ าป6 งบประมาณ  พ.ศ .   2562             

นายกอบต.ดอนโพธิ์ รายละเอียดดังนี้ 
1.  โครงการซ3อมแซมถนนลูกรังสายวงแหวน  หมู3ท่ี  1  ต้ังไว(  378,000  บาท  เพ่ือจ3าย
เปGนค3าซ3อมแซมซ3อมแซมถนนลูกรังสายวงแหวน  หมู3ท่ี  1  ขนาดผิวจราจรกว(าง  4  เมตร  
ยาว 900 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.20 เมตร  หรือคิดเปGนปริมาตรลูกรัง 720 ลูกบาศก�เมตร  
พร(อมบดอัดแน3น  (ตามแบบอบต.ดอนโพธิ์กําหนด)  ปรากฏตามแผนพัฒนาท(องถ่ินสี่ป6  
2561-2564  แก(ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  3) 
2.  โครงการซ3อมแซมถนนลูกรังสายลํารางตาคร(าม  ฝ_`งขวา  หมู3ท่ี  4  ต้ังไว(  489,000  
บาท  เพ่ือจ3ายเปGนค3าซ3อมแซมซ3อมแซมถนนลูกรังสายลํารางตาคร(าม  ฝ_`งขวา  หมู3ท่ี  4  
ขนาดผิวจราจรกว(าง  3  เมตร  ยาว 1,200 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  หรือคิดเปGน
ปริมาตรลูกรัง 720 ลูกบาศก�เมตร  พร(อมบดอัดแน3น  (ตามแบบอบต.ดอนโพธิ์กําหนด)  
ปรากฏตามแผนพัฒนาท(องถ่ินสี่ป6  2561-2564  แก(ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  3) 
3.  โครงการซ3อมแซมถนนลูกรังสายกระทุ(มราย-ปากท3อ หมู3ท่ี  5  ต้ังไว(  207,000  บาท  
เพ่ือจ3ายเปGนค3าซ3อมแซมถนนลูกรังถนนสายกระทุ(มราย-ปากท3อ หมู3ท่ี  5  ช3วงท่ี  1  ขนาด
ผิวจราจรกว(าง  4  เมตร  ยาว 300 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  ช3วงท่ี  2  ขนาดผิว
จราจรกว(าง  3  เมตร  ยาว 160 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  หรือคิดเปGนปริมาตรลูกรัง
ท้ังหมด 336 ลูกบาศก�เมตร  พร(อมบดอัดแน3น  (ตามแบบอบต.ดอนโพธิ์กําหนด)  ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท(องถ่ินสี่ป6  2561-2564  แก(ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี  3 
4.  โครงการซ3อมแซมถนนลูกรังสายหางชะโด หมู3ท่ี  6  ต้ังไว(  445,000  บาท  เพ่ือจ3าย
เปGนค3าซ3อมแซมถนนลูกรังถนนสายสายหางชะโด หมู3ท่ี  6  ขนาดผิวจราจรกว(าง  4  เมตร  
ยาว 920 เมตร  หนาเฉลี่ย    0.20 เมตร  หรือคิดเปGนปริมาตรลูกรัง 736 ลูกบาศก�เมตร  
พร(อมบดอัดแน3น  (ตามแบบอบต.ดอนโพธิ์กําหนด)  ปรากฏตามแผนพัฒนาท(องถ่ินสี่ป6  
2561-2564  แก(ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี  3 
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5.  โครงการวางท3อระบายน้ํา  สามแยกใดขวาง – สวนส(ม  หมู3ท่ี  6  ต(งไว(  52,000  บาท  
เพ่ือจ3ายเปGนค3าวางท3อระบายน้ํา  คสล. มอก.  ชั้น 3  สามแยกใดขวาง – สวนส(ม  หมู3ท่ี  6  
ขนาดเส(นผ3าศูนย�กลาง  1.00  เมตร  จํานวน  8  ท3อน  (ตามแบบอบต.ดอนโพธิ์กําหนด)  
ปรากฏตามแผนพัฒนาท(องถ่ินสี่ป6  2561-2564  แก(ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี  3 
6.  โครงการซ3อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากศาลาประจําหมู3บ(าน – บ(านนายจําลอง  
หมู3ท่ี  7  ต้ังไว(  947,800  บาท  เพ่ือจ3ายเปGนค3าซ3อมแซมถนนคอนกรีต  จากศาลาประจํา
หมู3บ(าน – บ(านนายจําลอง  หมู3ท่ี  7  ช3วงท่ี  1  ขนาดผิวจราจรกว(าง  4  เมตร  ยาว  270   
เมตร  หนา  0.15  เมตร  ช3วงท่ี  2  ขนาดผิวจราจรกว(าง  4  เมตร  ยาว  48  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  ช3วงท่ี  3  ขนาดผิวจราจรกว(าง  4  เมตร  ยาว  30   เมตร  หนา  0.15  
เมตร  หรือคิดเปGนพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก  รวมไม3น(อยกว3า  1,392  ตารางเมตร  พร(อมลง
ลูกรังไหล3ทาง  (ตามแบบอบต.ดอนโพธิ์กําหนด)  ปรากฏตามแผนพัฒนาท(องถ่ินสี่ป6  2561-
2564  แก(ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี  3 
7.  โครงการวางท3อประปาหมู3บ(าน  หมู3ท่ี  8  ต้ังไว(  284,000  บาท  เพ่ือจ3ายเปGนค3าวางท3อ
ประปา  PVC  ชนิดปลายธรรมดา  ชั้น  8.5  ขนาดเส(นผ3าศูนย�กลาง  3  นิ้ว  จํานวน  168  
ท3อน  และวางท3อประปา  PVC  ชนิดปลายธรรมดา  ชั้น  8.5  ขนาดเส(นผ3าศูนย�กลาง  2  
นิ้ว  จํานวน  155  ท3อน  (ตามแบบอบต.ดอนโพธิ์กําหนด)  ปรากฏตามแผนพัฒนาท(องถ่ิน
สี่ป6  2561-2564  แก(ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี  3 
ซ่ึงการพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว3าด(วยการรับเงิน  การเบิกจ3ายเงิน  การ
ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค�กรปกครองส3วนท(องถ่ิน  พ.ศ.  2547  
และแก(ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2548  ข(อ  89  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ท่ี  มท 0808.2 / ว 0512  ลงวันท่ี  29  มกราคม  2561  พิจารณาได(  ดังนี้ 
- ยอดเงินสะสมท่ีมีอยู3 ณ วันท่ี 28  กุมภาพันธ� 2561  มีจํานวนท้ังสิ้น  9,412,679.53  
บาท 
- เปGนการดําเนินการตามอํานาจหน(าท่ีขององค�การบริหารส3วนตําบลโดยกฎหมายกําหนด  
และเปGนการบําบัดความเดือดร(อนของประชาชน  รวมท้ังเปGนการสนับสนุนการดําเนินการ
ตามนโยบายรัฐบาลเพ่ือจัดการบริการสาธารณะแก3ประชาชนให(ท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
- ได(ดําเนินการสมทบกองทุนฯ  ตามระเบียบฯ  กําหนดแล(ว 
- สํารองเปGนค3าใช(จ3ายด(านบุคลากร  โดยคํานวณจากฐานเงินเดือน  ค3าจ(างบุคลากร
ท(องถ่ิน  ประมาณหกเดือน  เปGนเงิน  3,648,800  บาท 
- สํารองรายจ3ายท่ีจําเปGน  เช3น  เบ้ียยังชีพผู(สูงอายุ  เบ้ียความพิการ  และผู(ปEวยเอดส�ใน
กรณีงบประมาณไม3เพียงพอหรือได(รับการจัดสรรล3าช(าประมาณสามเดือน  จํานวน  
1,432,500  บาท 
- สํารองจ3ายกรณีสาธารณภัย  ร(อยละสิบของวงเงินสะสมคงเหลือจ3ายหลังจากหัก
ค3าใช(จ3ายด(านบุคลากรแล(ว  คือ  (9,412,679.53  - 3,648,800)  =  5,763,879.53 – 
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576,387.95  =  5,187,491.58  กล3าวคือ  ยอดเงินสะสมท่ีสามารถจ3ายขาดได(  คือ  
จํานวนไม3เกิน  5,187,491.58  บาท 
ได(พิจารณาจากข(อเท็จจริง  และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข(องแล(ว  เห็นว3าโครงการท่ีขอ
อนุมัติจ3ายขาดเงินสะสมตามข(างต(น  เปGนไปตามแนวทางท่ีทางราชการได(กําหนด  ประกอบ
กับยอดเงินสะสมท่ีสามารถจ3ายขาดได(  จํานวน  5,014,241.58  บาท  แต3โครงการท่ีขอ
อนุมัติจ3ายเงินสะสม  เปGนเงิน  2,802,800  บาท  จึงไม3เกินวงเงินตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการกําหนด  และมีเงินเหลือเพียงพอในการจ3ายค3าใช(จ3ายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสา
ธารณภัยเกิดข้ึน  เหมาะสมตามสถานการณ�คลังและมีเสถียรภาพ                  ระยะยาว  
ประธานสภาฯ แจ(งให(ท่ีประชุมได(พิจารณารายละเอียดการจ3ายขาดเงินสะสมประจําป6
งบประมาณ  พ.ศ.  2562  จํานวน  7  โครงการ  ตามท่ี  นายก  อบต.ดอนโพธิ์  เสนอมา  
และหากท3านใดประสงค�อภิปรายโปรดยกมืออภิปรายต3อไป 

ท่ีประชุม ไม3มีท3านใดขออภิปราย 
ประธานสภาฯ ขอมติท่ีประชุมว3าเห็นชอบ  จ3ายขาดเงินสะสมประจําป6งบประมาณ  พ.ศ.  2562    จํานวน  

7  โครงการ  ตามท่ี  นายก  อบต.ดอนโพธิ์  เสนอมาหรือไม3 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ  จํานวน  11  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ   
ประธานสภาฯ  ขอสอบถามว3ามีสมาชิกสภาองค�การบริหารส3วนตําบลดอนโพธิ์  ท3านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ  แจ(ง

บ(าง 
นายสมศรี  รุ3งทิม  แจ(งว3า  หอกระจายข3าวในหมู3ท่ี  8 มีการชํารุด  มีความต(องการให(ซ3อมแซมหอกระจาย 
สมาชิก  อบต.  หมู3ท่ี 8 ข3าวดังกล3าว  เพ่ือประโยชน�ในการประชาสัมพันธ�ข3าวต3อไป 
ประธานสภาฯ แจ(งท3านนายก อบต.ดอนโพธิ์  ดําเนินการตรวจสอบข(อเท็จจริงเรื่องดังกล3าวเพ่ือดําเนินการ

แก(ไขตามความเปGนจริง 
นายก อบต.ดอนโพธิ์ รับทราบ 
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ประธานสภาฯ  สอบถามว3ามีสมาชิกสภาองค�การบริหารส3วนตําบลดอนโพธิ์  ท3านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ  แจ(งอีก
หรือไม3 

ท่ีประชุม ไม3มี 
ประธานสภาฯ  กล3าวขอบคุณต3อท่ีประชุมและปCดการประชุม 
 
เลิกประชุม  เวลา   12.00  น. 
 
 
(ลงชื่อ)            วีระ  ใจคง           (ลงชื่อ)            ชลอ  มากมี           จดบันทึกการประชุม 
              (  นายวีระ  ใจคง  )                     (  นายชลอ  มากมี  ) 
          ประธานสภา  อบต.ดอนโพธิ์ 
 
(ลงชื่อ)              เสมอ  เกิดทอง              (ลงชื่อ)          นอง  ดีผวิ                 
                   (  นายเสมอ  เกิดทอง  )                                          (  นายนอง  ดีผิว  )   
        กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ                    กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
  
                               (ลงชื่อ)               สมศรี  รุ3งทิม         
                                                (  นายสมศรี  รุ3งทิม  )   
                                      กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 


