
-สําเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ์ 

สมัยสามัญประจําป$  2562  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1 
วันท่ี  24  พฤษภาคม  พ.ศ.  2562 

ณ  ห4องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ์ 
--------------------------------- 

ผู4เข4าประชุม   
 

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. ทิพย�รัตน� บุญคล(าย  

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

6. นายสมคิด  สุขประเสริฐ ส.อบต. -  ลา  -  

7. นายขจรพัฒน�  วงษ�ขํา ส.อบต. ขจรพัฒน�  วงษ�ขํา  

8. นายเสริม  รุ3งโต ส.อบต. เสริม  รุ3งโต  

9. นางจําป6  เล็กคง ส.อบต. จําป6  เล็กคง  

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. ศรีณรงค�  กองแก(ว  

14. นายเสมอ   เกิดทอง ส.อบต. เสมอ   เกิดทอง  

15. นายสมศรี  รุ3งทิม ส.อบต. สมศรี  รุ3งทิม  

16. นายชลอ  มากมี เลขานุการสภาฯ ชลอ  มากมี  

     

 
ผู4เข4าร�วมประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายพณชัย  แสงคํา นายก อบต. พณชัย  แสงคํา  
2. นายผดุง  ทวีวัฒน� รองนายก  อบต. ผดุง  ทวีวัฒน�  
3. นายเสน3ห�  บัวเงิน เลขานุการนายก อบต. เสน3ห�  บัวเงิน  
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เริ่มประชุม เวลา  09.30  น. 
นายวีระ  ใจคง ประธานสภา  อบต.ดอนโพธิ์  ประธานในท่ีประชุมได(รับแจ(งจากเลขานุการ

สภา  อบต.ดอนโพธิ์  ว3ามีสมาชิกมาลงชื่อเข(าประชุมและเข(าท่ีประชุมครบองค�ประชมแล(ว  จึงได(ตรวจนับองค�ประชุม  
เห็นว3าครบองค�ประชุมแล(ว  จึงเปCดการประชุมสภาฯ   
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ท่ีประธานแจ4งให4ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ แจ(งต3อท่ีประชุม  นายสมคิด  สุขประเสริฐ  สมาชิกสภาองค�การบริหารส3วนตําบล   ดอนโพธ

หมู3ท่ี  2  ขอลาเนื่องจากปEวยนอนพักรักษาตัวท่ีบ(าน  ไม3สามารถมาประชุมได(   
ท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล4ว 
ประธานสภาฯ แจ(งให(ท่ีประชุมตรวจรายงานการประชุมครั้งท่ีแล(ว  สมัยประชุมสามัญประจําป6  2562  สมัยท่ี  

2  ครั้งท่ี  2  เม่ือวันท่ี  25  มีนาคม  2562  ว3ามีข(อความใดไม3ถูกต(อง  หรือต(องการแก(ไข
ข(อความใดหรือไม3 

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

2  ครั้งท่ี  2  เม่ือวันท่ี  25  มีนาคม  2562   
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม  จํานวน  14  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(ต้ังงบประมาณรายจ3ายไว(   แต3จําเปGนต(องจ3ายเพ่ือให(เกิดความ
 คล3องตัวในการปฏิบัติงาน  โดยขออนุมัติโอนงบประมาณต้ังเปGนรายการใหม3  จํานวน  1  
 รายการ  และโอนเพ่ิมเนื่องจากงบประมาณไม3เพียงพออีก 2  รายการ  คือ   
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ร�าง 
 ( ลําดับที่    ) 

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป$งบประมาณ พ.ศ.2562 
อนุมัติเมื่อวันที่       เดือน               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
กรณีมีการแก4ไขเปลี่ยนแปลง 

เคหะและ
ชุมชน 

กําจัดขยะ
มูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 

ลงทุน ครุภณัฑ� ครุภณัฑ�โรงงาน เพื่อจ3ายเปGนค3าจัดซื้อเตาเผา
ขยะสําเร็จรูป  ระบบควบคุม
อากาศ  ใช(ขยะเปGนเชื้อเพลิง 
ไม3ใช(ไฟฟMา  แกNส  น้ํามัน เผา
ขยะได(ไม3น(อยกว3า  20  กก./
ชม. จํานวน  1  เผา   

- - 135,000 + 135,000 

เคหะและ
ชุมชน 

บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ

ชุมชน 

บุคลากร เงินเดือน 
(ฝEายประจํา) 

ค3าตอบแทน
พนักงานจ(าง 

 เพื่อจ3ายเปGนค3าตอบแทน
พนักงานจ(างทั่วไป ตําแหน3ง
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงาน
ธุรการ) 

108,000 56,033 35,000 - 21,033 

เคหะและ
ชุมชน 

บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ

ชุมชน 

ดําเนินง
าน 

ค3าใช(สอย รายจ3ายเพื่อให(
ได(มาซึ่งบริการ 

 เพื่อจ3ายเปGนค3าดูแลรักษา
ต(นไม(  ปลูกต(นไม( ปลูก
ซ3อมแซม กําจัดวัชพืชบริเวณ
สองข(างทางฯลฯ 

150,000 142,000 100,000 - 42,000 

   ตั้งไว(  135,000  บาท   
เพื่อจ3ายเปGนค3าจัดซื้อเตาเผา
ขยะสําเร็จรูป  ระบบควบคุม
อากาศ  ใช(ขยะเปGนเชื้อเพลิง 
ไม3ใช(ไฟฟMา  แกNส  น้ํามัน เผา
ขยะได(ไม3น(อยกว3า  20  กก./
ชม. จํานวน  1  เตา  (ราคา
ตามท(องตลาด) 
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ร�าง 
 ( ลําดับที่    ) 

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป$งบประมาณ พ.ศ.2562 
อนุมัติเมื่อวันที่       เดือน               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
กรณีมีการแก4ไขเปลี่ยนแปลง 

แผนงาน
การศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

งบลงทุน ค3าครุภณัฑ� ครุภณัฑ�
คอมพิวเตอร� 

 

ค3าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�
สําหรับงานสํานักงาน(จอขนาด
ไม3น(อยกว3า 19 นิ้ว) 
จํานวน  1  เครื่อง 

16,000 16,000 1,000 + 17,000 

แผนงาน
การศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

งบ
ดําเนินงาน 

ค3าตอบแทน เงินช3วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

เงินช3วยเหลือการศึกษาบุตร
ให(แก3พนักงานส3วนตําบล 

15,000 14,800 1,000 - 13,800 

ตั้งไว( 17,000  บาท  เพื่อจัดซื้อ
คอมพิวเตอร�สําหรับงาน
สํานักงาน  (จอแสดงภาพขนาด
ไม3น(อยกว3า 19 นิ้ว) จํานวน  1  
เครื่อง  ราคาเครื่องละ 17,000  
บาท  (ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกําหนด) 
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ร�าง 
 ( ลําดับที่    ) 

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป$งบประมาณ พ.ศ.2562 
อนุมัติเมื่อวันที่       เดือน               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
กรณีมีการแก4ไขเปลี่ยนแปลง 

แผนงาน
การศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

งบลงทุน ค3าครุภณัฑ� ครุภณัฑ�
คอมพิวเตอร� 

 

ค3าจัดซื้อเครื่องพิมพ�Multifunc- 
tion แบบฉีดหมึกพร(อมตดิตั้งถัง
หมึกพิมพ�  (ink tank Printer)  
จํานวน  2  เครื่อง 

15,800 15,800 200 + 16,000 

แผนงาน
การศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

งบ
ดําเนินงาน 

ค3าตอบแทน เงินช3วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

เงินช3วยเหลือการศึกษาบุตร
ให(แก3พนักงานส3วนตําบล 

15,000 15,000 200 - 14,800 

ตั้งไว( 16,000  บาท  เพื่อจัดซื้อ
เครื่องพิมพ�  Multifunction  
แบบฉีดหมึกพร(อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ�  (ink tank Printer)  
จํานวน  2  เครื่อง  ราคาเครื่อง
ละ 8,000  บาท  (ตาม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกําหนด) 
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ประธานสภาฯ  ตามรายละเอียดญัตติการขอโอนงบประมาณรายจ3ายประจําป6งบประมาณ  พ.ศ. 2562  
จํานวน  3  รายการ  ท่ีนายก  อบต.ดอนโพธิ์ได(แถลงมานั้นท3านใดจะซักถาม  กระทู(ถาม  
หรือขออภิปรายหรือไม3  โปรดดําเนินตามข้ันตอนข(อบังคับการประชุมกําหนด 

ท่ีประชุม  ไม3มีท3านใดขออภิปรายแต3มีการซักถามเพ่ือทราบความชัดเจนของเหตุผลและได(รับคําตอบ
จาก  นายก  อบต.จนทราบความชัดเจนเปGนท่ีน3าพอใจ 

ประธานสภาฯ ขอมติท่ีประชุมให(โอนงบประมาณรายจ3ายประจําป6งบประมาณ  พ.ศ.  2562  จํานวน  3 
รายการ  ตามรายละเอียดท่ีนายก  อบต.ดอนโพธิ์  แถลงมาหรือไม3 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  จํานวน  14  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติการพิจารณาการจ�ายขาดเงินสะสม  ประจําป$  2562 
ประธานสภาฯ เชิญนายก  อบต.ดอนโพธิ์  แถลงรายละเอียดญัตติดังกล3าว 
นายพณชัย  แสงคํา ได(แถลงรายละเอียดการจ3ายขาดเงินสะสมประจําป6งบประมาณ  พ.ศ.  2562              
นายกอบต.ดอนโพธิ์ รายละเอียดดังนี้ 

1.  โครงการซ3อมแซมถนนลูกรังสายนาลุงปุEน  หมู3ท่ี  1  ต้ังไว(  273,000  บาท  เพ่ือจ3ายเปGน
ค3าซ3อมแซมซ3อมแซมถนนลูกรังสายนาลุงปุEน  หมู3ท่ี  1  ขนาดผิวจราจรกว(าง  4  เมตร               
ยาว 660 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.20 เมตร  หรือคิดเปGนปริมาตรลูกรัง 528 ลูกบาศก�เมตร  
พร(อมบดอัดแน3น  (ตามแบบอบต.ดอนโพธิ์กําหนด)  ปรากฏตามแผนพัฒนาท(องถ่ินสี่ป6  
2561-2564  แก(ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  3) 
ซ่ึงการพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว3าด(วยการรับเงิน  การเบิกจ3ายเงิน  การฝาก
เงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค�กรปกครองส3วนท(องถ่ิน  พ.ศ.  2547  และ
แก(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 1  พฤษภาคม 2562  มีจํานวนท้ังสิ้น  9,957,898.95  

บาท 
- เปGนการดําเนินการตามอํานาจหน(าท่ีขององค�การบริหารส3วนตําบลโดยกฎหมายกําหนด  

และเปGนการบําบัดความเดือดร(อนของประชาชน  รวมท้ังเปGนการสนับสนุนการ
ดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลเพ่ือจัดการบริการสาธารณะแก3ประชาชนให(ท่ัวถึงและมี
คุณภาพ 

- 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 
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- สํารองจ3ายกรณีสาธารณภัย  ร(อยละสิบของวงเงินสะสมคงเหลือจ3ายหลังจากหัก
ค3าใช(จ3ายด(านบุคลากรแล(ว  คือ  (9,957,898.95  - 3,648,800)  =  6,309,098.95– 
630,909.89  =  5,678,189.06  กล3าวคือ  ยอดเงินสะสมท่ีสามารถจ3ายขาดได(  คือ  
จํานวนไม3เกิน  5,678,189.06  บาท 

 ได(พิจารณาจากข(อเท็จจริง  และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข(องแล(ว  เห็นว3าโครงการท่ีขออนุมัติ
จ3ายขาดเงินสะสมตามข(างต(น  เปGนไปตามแนวทางท่ีทางราชการได(กําหนด  ประกอบกับ
ยอดเงินสะสมท่ีสามารถจ3ายขาดได(  จํานวน  5,678,189.06  บาท  แต3โครงการท่ีขออนุมัติ
จ3ายเงินสะสม  เปGนเงิน  273,000  บาท  จึงไม3เกินวงเงินตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
กําหนด  และมีเงินเหลือเพียงพอในการจ3ายค3าใช(จ3ายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัย
เกิดข้ึน  เหมาะสมตามสถานการณ�คลังและมีเสถียรภาพระยะยาว   

ประธานสภาฯ แจ(งให( ท่ีประชุมได(พิจารณารายละเอียดการจ3ายขาดเงินสะสมประจําป6งบประมาณ                    
พ.ศ.  2562  จํานวน  1  โครงการ  ตามท่ี  นายก  อบต.ดอนโพธิ์  เสนอมา  และหากท3านใด
ประสงค�อภิปรายโปรดยกมืออภิปรายต3อไป 

ท่ีประชุม ไม3มีท3านใดขออภิปราย 
ประธานสภาฯ ขอมติท่ีประชุมว3าเห็นชอบ  จ3ายขาดเงินสะสมประจําป6งบประมาณ  พ.ศ.  2562    จํานวน  

1  โครงการ  ตามท่ี  นายก  อบต.ดอนโพธิ์  เสนอมาหรือไม3 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ  จํานวน  14  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ   
ประธานสภาฯ ขอสอบถามว3ามีสมาชิกสภาองค�การบริหารส3วนตําบลดอนโพธิ์  ท3านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ  แจ(งบ(าง 
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 


