
-สําเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ์ 

สมัยสามัญประจําป$  2562  สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี  3 
วันท่ี  28  สิงหาคม  พ.ศ.  2562 

ณ  ห2องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ์ 
--------------------------------- 

ผู2เข2าประชุม   
 

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. สมคิด  สุขประเสริฐ  

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

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. ศรีณรงค�  กองแก(ว  

14. นายเสมอ   เกิดทอง ส.อบต. เสมอ   เกิดทอง  

15. นายสมศรี  รุ3งทิม ส.อบต. สมศรี  รุ3งทิม  

16. นายชลอ  มากมี เลขานุการสภาฯ ชลอ  มากมี  

     

 
ผู2เข2าร�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  

4. นายเสน3ห�  บัวเงิน เลขานุการ นายกฯ เสน3ห�  บัวเงิน  
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เริ่มประชุม เวลา  09.30  น. 
นายวีระ  ใจคง ประธานสภา  อบต.ดอนโพธิ์  ประธานในท่ีประชุมได(รับแจ(งจาก

เลขานุการสภา  อบต.ดอนโพธิ์  ว3ามีสมาชิกมาลงชื่อเข(าประชุมและเข(าท่ีประชุมครบองค�ประชมแล(ว  จึงได(ตรวจนับ
องค�ประชุม  เห็นว3าครบองค�ประชุมแล(ว  จึงเปCดการประชุมสภาฯ   
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ท่ีประธานแจ2งให2ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ แจ(งต3อท่ีประชุม  นางจําป6  เล็กคง  สมาชิกสภาองค�การบริหารส3วนตําบล   ดอนโพธิ์หมู3ท่ี  5

ขอลาเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ  ต(องนอนพักรักษาตัวท่ีบ(าน  ไม3สามารถมาประชุมได(   
ท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล2ว 
ประธานสภาฯ แจ(งให(ท่ีประชุมตรวจรายงานการประชุมครั้งท่ีแล(ว  สมัยประชุมสามัญประจําป6  2562  สมัย

ท่ี  4  ครั้งท่ี  2  เม่ือวันท่ี  9  สิงหาคม  2562  ว3ามีข(อความใดไม3ถูกต(อง  หรือต(องการแก(ไข
ข(อความใดหรือไม3 

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

ท่ี  4  ครั้งท่ี  2  เม่ือวันท่ี  9  สิงหาคม  2562   
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม  จํานวน  14  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติร�างข2อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป$งบประมาณ  พ.ศ.  2563 
ประธานสภาฯ การพิจารณา  วาระท่ี  2  การแปรญัตติ  เนื่องจากคณะกรรรมการแปรญัตติ  ได(เสนอร3าง

ข(อบัญญัติงบประมาณรายจ3ายประจําป6งบประมาณ  พ.ศ.  2563  ตามร3างเดิม  มีมติยืน
ตามร3างเดิม  และไม3มีการแปรญัตติในส3วนใดรวมท้ังไม3มีการสงวนความคิดเห็น  ตลอดจน
ไม3มีการสงวนคําแปรญัตติของร3างข(อบัญญัติแต3อย3างใด  ตามรายงานการพิจารณามีการ
พิจารณาท่ีส3งมาให(พิจารณา  ดังนั้นจึงขอมติท่ีประชุมพิจารณาให(ผ3านการพิจารณาในวาระท่ี  
2  นี้หรือไม3 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  จํานวน  14  เสียง 
ประธานสภาฯ การพิจารณา  วาระท่ี  3  การลงมติตราเปFนข(อบัญญัติองค�การบริหารส3วนตําบล  สอบถาม

ท่ีประชุมว3าจะให(มีการอภิปรายหรือไม3 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบไม3การอภิปราย  จํานวน  14  เสียง 
ประธานสภาฯ  ขอมติท่ีประชุมว3าจะให(ร3างข(อบัญญัติงบประมาณรายจ3ายประจําป6งบประมาณ                          

พ.ศ.  2563  ตราเปFนข(อบัญญัติองค�การบริหารส3วนตําบลดอนโพธิ์หรือไม3 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  จํานวน  14  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติการพิจารณาการจ�ายขาดเงินสะสม  ประจําป$  2562 
ประธานสภาฯ เชิญนายก  อบต.ดอนโพธิ์  แถลงรายละเอียดญัตติดังกล3าว 
นายพณชัย  แสงคํา ได(แถลงรายละเอียดการจ3ายขาดเงินสะสมประจําป6งบประมาณ  พ.ศ.  2562              
นายกอบต.ดอนโพธิ์ รายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการซ3อมแซมถนนลูกรังถนนสายต(นกระทุ(ม  หมู3ท่ี  8  ต้ังไว(  359,000  บาท  เพ่ือจ3าย
เปFนค3าซ3อมแซมถนนลูกรังสายต(นกระทุ(ม  หมู3ท่ี  8  ขนาดผิวจราจรกว(าง  3.50  เมตร  
ยาว 900 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  หรือคิดเปFนปริมาตรลูกรัง  945  ลูกบาศก�เมตร  
พร(อมบดทับแน3น  (ตามแบบ  อบต.ดอนโพธิ์กําหนด)   ปรากฏตามแผนพัฒนาท(องถ่ิน  
ประจําป6  พ.ศ.  2561 – 2565 

2. โครงการซ3อมแซมถนนลูกรังถนนสายหน(าโบสถ� - นาตาริด  หมู3ท่ี  8  ต้ังไว(  250,000  บาท  
เพ่ือจ3ายเปFนค3าซ3อมแซมถนนลูกรังถนนสายหน(าโบสถ� - นาตาริด  หมู3ท่ี  8  ขนาดผิวจราจร
กว(าง  4.00  เมตร  ยาว  550  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.20  เมตร  หรือคิดเปFนปริมาตรลูกรัง  
660  ลูกบาศก�เมตร  พร(อมบดทับแน3น  (ตามแบบ  อบต.ดอนโพธิ์กําหนด)   ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท(องถ่ิน  ประจําป6  พ.ศ.  2561 - 2565 

ซ่ึงการพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว3าด(วยการรับเงิน  การเบิกจ3ายเงิน  การฝาก
เงิน  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 19  สิงหาคม  2562  มีจํานวนท้ังสิ้น  9,815,898.95  บาท 
- เปFนการดําเนินการตามอํานาจหน(าท่ีขององค�การบริหารส3วนตําบลโดยกฎหมายกําหนด  

และเปFนการบําบัดความเดือดร(อนของประชาชน  รวมท้ังเปFนการสนับสนุนการดําเนินการ
ตามนโยบายรัฐบาลเพ่ือจัดการบริการสาธารณะแก3ประชาชนให(ท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

- ได(ดําเนินการสมทบกองทุนฯ  ตามระเบียบฯ  กําหนดแล(ว 
- สํารองเปFนค3าใช(จ3ายด(านบุคลากร  โดยคํานวณจากฐานเงินเดือน  ค3าจ(างบุคลากรท(องถ่ิน  

ประมาณหกเดือน  เปFนเงิน  3,648,800  บาท 
- สํารองรายจ3ายท่ีจําเปFน  เช3น  เบ้ียยังชีพผู(สูงอายุ  เบ้ียความพิการ  และผู(ปQวยเอดส�ในกรณี

งบประมาณไม3เพียงพอหรือได(รับการจัดสรรล3าช(าประมาณสามเดือน  จํานวน  1,432,500  
บาท 

- สํารองจ3ายกรณีสาธารณภัย  ร(อยละสิบของวงเงินสะสมคงเหลือจ3ายหลังจากหักค3าใช(จ3าย
ด(านบุคลากรแล(ว  คือ  (9,815,898.95  - 3,648,800)  =  6,167,098.95 – 616,709.89  
=  5,550,389.06  กล3าวคือ  ยอดเงินสะสมท่ีสามารถจ3ายขาดได(  คือ  จํานวนไม3เกิน  
5,550,389.06  บาท 

 
 



 - 4 - 

 

ได(พิจารณาจากข(อเท็จจริง  และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข(องแล(ว  เห็นว3าโครงการท่ีขออนุมัติ
จ3ายขาดเงินสะสมตามข(างต(น  เปFนไปตามแนวทางท่ีทางราชการได(กําหนด  ประกอบกับ
ยอดเงินสะสมท่ีสามารถจ3ายขาดได(  จํานวน  5,550,389.06  บาท  แต3โครงการท่ีขออนุมัติ
จ3ายเงินสะสม  เปFนเงิน  609,000  บาท  จึงไม3เกินวงเงินตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
กําหนด  และมีเงินเหลือเพียงพอในการจ3ายค3าใช(จ3ายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัย
เกิดข้ึน  เหมาะสมตามสถานการณ�คลังและมีเสถียรภาพระยะยาว 

ประธานสภาฯ แจ(งให( ท่ีประชุมได(พิจารณารายละเอียดการจ3ายขาดเงินสะสมประจําป6งบประมาณ                    
พ.ศ.  2562  จํานวน  2  โครงการ  ตามท่ี  นายก  อบต.ดอนโพธิ์  เสนอมา  และหากท3านใด
ประสงค�อภิปรายโปรดยกมืออภิปรายต3อไป 

ท่ีประชุม ไม3มีท3านใดขออภิปราย 
ประธานสภาฯ ขอมติท่ีประชุมว3าเห็นชอบ  จ3ายขาดเงินสะสมประจําป6งบประมาณ  พ.ศ.  2562    จํานวน  

2  โครงการ  ตามท่ี  นายก  อบต.ดอนโพธิ์  เสนอมาหรือไม3 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ  จํานวน  14  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป$งบประมาณ  พ.ศ.  2562 
ประธานสภาฯ เชิญนายก  อบต.ดอนโพธิ์  แถลงรายละเอียดญัตติดังกล3าว 
นายพณชัย  แสงคํา ได(แถลงรายละเอียดการกันเงินงบประมาณรายจ3ายประจําป6งบประมาณ  พ.ศ.  2562              
นายกอบต.ดอนโพธิ์ รายละเอียดดังนี้ 

1. ขอกันเงินงบประมาณรายจ3ายประจําป6งบประมาณ  พ.ศ.  2562  จํานวน  1  โครงการ  
คือ   

 (1)  โครงการก3อสร(างสะพานข(ามคลองหน(าซอยร3วมใจ  หมู3 ท่ี  6  เปFนเงิน          
345,000  บาท  เนื่องจากอยู3ในข้ันตอนประสานวิศวกรเพ่ือรับรองแบบแปลน  
ซ่ึงไม3สามารถดําเนินการแล(วเสร็จและเบิกจ3ายได(ทันป6งบประมาณ  จึงขอกันเงิน
งบประมาณเพ่ือเบิกจ3ายเงินต3อไป  1  ป6  (1  ต.ค.  62 – 30  ก.ย.  63)   

2. ขอขยายเวลาเบิกจ3ายเงินโครงการท่ีขอกันไว(เม่ือป6ท่ีแล(ว  (พ.ศ.  2561)  จํานวน                    
2  โครงการ  คือ   

(1) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู3ท่ี  1  เปFนเงิน  485,000  บาท 
(2) โครงการขุดลอกคลองลําอ(ายด(วน  หมู3ท่ี  6  เปFนเงิน  148,000  บาท     
เนื่องจากโครงการดังกล3าว  ต(องใช(แผนท่ีสาธารณะจากช3างรังวัดท่ีดิน  และต(องใช(

วิศวกรเปFนผู(ออกแบบก3อสร(าง  ประกอบสภาพพ้ืนท่ีไม3มีความพร(อม  และอยู3ในข้ันตอน
ประสานวิศวกรเพ่ือรับรองแบบแปลน  ซ่ึงไม3สามารถดําเนินการแล(วเสร็จและเบิกจ3ายได(ทัน
ป6งบประมาณ  และเปFนโครงการท่ีขอกันเงินไว(ป6ท่ีแล(ว  (พ.ศ.  2561)  แต3ยังไม3ได(ก3อหนี้
ผูกพัน  จึงขอขยายเวลาเบิกจ3ายออกไปอีก  1  ป6  (1  ต.ค.  62  -  30  ก.ย.  63) 
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ประธานสภาฯ ขอมติท่ีประชุมว3าเห็นชอบ  กันเงินงบประมาณรายจ3ายประจําป6  2562  จํานวน  1  
โครงการและขอขยายเวลาเบิกจ3ายเงินโครงการท่ีขอกันไว(เม่ือป6ท่ีแล(ว  (พ.ศ.  2561)  จํานวน  
2  โครงการ  ตามท่ี  นายก  อบต.ดอนโพธิ์  เสนอมาหรือไม3 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  จํานวน  14  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ   
ประธานสภาฯ ขอสอบถามว3ามีสมาชิกสภาองค�การบริหารส3วนตําบลดอนโพธิ์  ท3านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ  แจ(งบ(าง 
นายพณชัย  แสงคํา แจ(งว3ามีเรื่องแจ(ง  2  เรื่องรายละเอียดดังนี้              
นายกอบต.ดอนโพธิ์ 1.  ผลการประเมินการจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ�ชี้วัดและค3าเปUาหมายข้ันตํ่า        

การจัดบริการสาธารณะขององค�การบริหารส3วนตําบลดอนโพธิ์  รายละเอียดตามประกาศ
องค�การบริหารส3วนตําบลดอนโพธิ์  เรื่องสรุปผลการประเมินการจัดการบริการสาธารณะตาม
เกณฑ�ชี้วัดและค3าเปUาหมายข้ันตํ่าการจัดบริการสาธารณะขององค�การบริหารส3วนตําบล      
ดอนโพธิ์  ประกาศ  ณ  วันท่ี  16  สิงหาคม  พ.ศ.  2562 

 2.  ขอเชิญร3วมกิจกรรมปลูกต(นไม(  โครงการเยาวชนจิตอาสาปลูกต(นไม(  ในวันท่ี  29  
สิงหาคม  พ.ศ.  2562 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ กล3าวขอบคุณต3อท่ีประชุมและปCดการประชุม 
เลิกประชุม เวลา   12.30  น. 
 
(ลงชื่อ)            วีระ  ใจคง             (ลงชื่อ)     ชลอ  มากมี       จดบันทึกการประชุม 
              (  นายวีระ  ใจคง  )                 (  นายชลอ  มากมี  ) 
          ประธานสภา  อบต.ดอนโพธิ์ 
 
(ลงชื่อ)              เสมอ  เกิดทอง         (ลงชื่อ)                  นอง  ดีผิว   
                   (  นายเสมอ  เกิดทอง  )                                        (  นายนอง  ดีผิว  )   
        กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ                    กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
  
                               (ลงชื่อ)              สมศรี  รุ3งทิม              
                                                (  นายสมศรี  รุ3งทิม  )   
                                      กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 


