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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  
สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑  ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วันที่  ๓  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 

 
ผู้มาประชุม 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
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๒๖ 
๒๗ 
๒๘ 
๒๙ 

 

นางฐปณีย์  พรพินิจพงศ์ 
นางส าอาง  รัตนา 
นางพัฒนวดี  คชบาง     
นายพิชิต  แสนเจ๊ก  
นายสามารถ  ซื้อค้า 
นายประเสริม  พัดพิมาย    
นายรังสรรค์   ผลนา 
นายสมศักดิ์  พัฒนกุล 
นายพิเชฐ  แช่มพุทรา 
นายประจักร  แก้วบัณฑิต 
นางบุหลัน  จันทร์สายบัว 
นายชาลี  เพ็งที 
นายครองสิน  ทองเครือ 
นายฉะอ้อน  แร้นพิมาย 
นายเด่นชัย  ปราสาทสูง 
นางฉันทนา  เรืองการ     
นายอุทัย  สอพิมาย 
นายฉลองชัย  บุญก าเนิด  
นายบุญหลาย  วิไธสง 
นายศรีประจวบ  บุไธสง 
นางปัญญา   จันทรศรี 
นางวิภารัตน์  ไพค านาม 
นายเทอม  วิสุทธิญาณภิรมย์ 
นายบุญส่ง   สร้างไร่ 
นางโรมจิตร  แงดสันเทียะ 
นางเจนจิรา  เอ้ืออาภาเศรษฐ
นายไพศาล  เหล็กกรุง 
นายณัฐพงศ์   ศิริสมานจิตติกุล 
นายธีมาโรจน์  จิตจรัสยิ่งยง 
 

ประธานสภาฯ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๓   
ส.อบต. หมู่ที่ ๓   
ส.อบต. หมู่ที ่๔ 
ส.อบต. หมู่ที่ 5 
ส.อบต. หมู่ที่ 5 
ส.อบต. หมู่ที่ 6 
ส.อบต. หมู่ที่ 6 
ส.อบต. หมู่ที่ 7 
ส.อบต. หมู่ที่ ๘ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๙ 
ส.อบต. หมู่ที่ 9 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๗ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๘ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๘ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๙ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๒๐ 
 

ฐปณีย์  พรพินิจพงศ์ 
ส าอาง  รัตนา 
พัฒนวดี  คชบาง     
พิชิต   แสนเจ๊ก 
สามารถ  ซื้อค้า 
ประเสริม  พัดพิมาย       
รังสรรค์  ผลนา 
สมศักดิ์  พัฒนกุล 
พิเชฐ  แช่มพุทรา 
ประจักร  แก้วบัณฑิต 
บุหลัน  จันทร์สายบัว 
ชาลี   เพ็งที 
ครองสิน   ทองเครือ 
ฉะอ้อน  แร้นพิมาย 
เด่นชัย  ปราสาทสูง 
ฉันทนา  เรืองการ     
อุทัย  สอพิมาย 
ฉลองชัย  บุญก าเนิด 
บุญหลาย  วิไธสง 
ศรีประจวบ  บุไธสง 
ปัญญา  จันทรศรี 
วิภารัตน์   ไพค านาม 
เทอม  วิสุทธิญาณภิรมย์
บุญส่ง  สร้างไร่ 
โรมจิตร  แงดสันเทียะ 
เจนจิรา  เอ้ืออาภาเศรษฐ 
ไพศาล  เหล็กกรุง 
ณัฐพงศ์  ศิริสมานจิตติกุล 
ธีมาโรจน์  จิตจรัสยิ่งยง 
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๓๐ 
๓๑ 
๓๒ 

นายประยงค์  อาจศึก 
นายผดุงศักดิ์  พูนดี 
นายวิเชียร  พลีดี 

ส.อบต. หมู่ที่ ๒๐ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๒๑ 
เลขานุการสภาฯ 

ประยงค์  อาจศึก 
ผดุงศักดิ ์ พูนดี 
วิเชียร  พลีด ี

 
 
 

 

ผู้ร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

นายบรรเจิด  สอพิมาย 
นายไสว  กิตติถิรกุล 
นายสมบูรณ์  จูงกลาง 
นายอร่าม  พงษ์พิมาย 

นายก อบต.ในเมือง 
รองนายก อบต.ในเมือง 
รองนายก อบต.ในเมือง 
เลขานุการนายก อบต.
ในเมือง 

 

บรรเจิด   สอพิมาย 
ไสว  กิตติถิรกุล 
สมบูรณ์  จูงกลาง
อร่าม  พงษ์พิมาย 

 

 
ผู้ขาดประชุม  -ไม่มี- 
ผู้ลาประชุม ๑. นายสุภณ  ธัญธนาศุภกร  รองประธานสภาฯ ลากิจ 
  ๒. นายเฉียบ  สบาย   ส.อบต.  หมู่ที่ ๗   ลาป่วย 
  ๓. นางสาวอรุณ  มงคลการ ส.อบต.  หมู่ที่ ๑๗ ลาป่วย 
  ๔. นายกวี  ศรีสุข  ส.อบต.  หมู่ที่ ๒๑ ลาป่วย 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๔๕ น.   
   เมื่อถึงเวลาประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง ได้เชิญสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองเข้าห้องประชุมและนับองค์ประชุมได้  ๓๑  คน ถือว่าครบองค์ประชุม  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองได้เชิญ  นางฐปณีย์  พรพินิจพงศ ์ ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเมือง  จุดธูป–เทียน  บูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน  เชิญประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองได้กล่าวเปิดและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
        ๑.๑  ประธานกล่าวว่า  วันนี้มีสมาชิกสภาฯ ขอลาจ านวน  ๔ คน  ดังนี ้
   ๑. นายสุภณ  ธัญธนาศุภกร  รองประธานสภาฯ ลากิจ 
   ๒. นายเฉียบ  สบาย   ส.อบต.  หมู่ที่ ๗   ลาป่วย 
   ๓. นางสาวอรุณ  มงคลการ ส.อบต.  หมู่ที่ ๑๗ ลาป่วย 
   ๔. นายกวี  ศรีสุข  ส.อบต.  หมู่ที ่๒๑ ลาป่วย 
       ๑.๒  ประธานแจ้งการเสียชีวิตของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  นายผดุง  
เบาแรง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖  เสียชีวิตเมื่อวันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๓  ซึ่งได้มีพิธีฌาปนกิจเมื่อวันที่  ๑๔  มีนาคม 
๒๕๖๓  ที่วัดสระเพลง  เพ่ือเป็นการไว้อาลัยขอเชิญที่ประชุมยืนไว้อาลัยสามนาที 
        ๑.๓  ประธานสภาแจ้งเหตุผลการเลื่อนประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองสมัย
วิสามัญสมัยที่ ๑  ว่าเนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙  ได้แพร่ระบาด  จึงขอเรียน
ข้อเท็จจริงดังนี้ 
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   ประธานสภาฯมีหนังสือถึงนายอ าเภอพิมายเพ่ือขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ประจ าปี 
๒๕๖๓  (หนังสือที่ ๙/๒๕๖๓  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๓) 
   นายอ าเภอพิมาย  ออกประกาศอ าเภอพิมาย  ลงวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๓  เรียกประชุม
สภาฯ มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
  ประธานสภาฯ มีหนังสือนัดประชุมสภาฯ  ในวันที่  ๒๔  มนีาคม  ๒๕๖๓ (ตามหนังสือที่ ๑๔/
๒๕๖๓  ลงวันที่  ๑๗ มีนาคม  ๒๕๖๓) 
   วันที่ ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๓  คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา  แถลงข่าว
พบผู้ติดเชื้อเพ่ิมอีก ๑ ราย  มีภูมิล าเนาอยู่ที่อ าเภอพิมาย  ได้รับแจ้งว่าศูนย์ควบคุมโรคติดต่ออ าเภอพิมายได้
ติดตามพฤติกรรมของผู้ติดเชื้อทราบว่า  วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๓  ได้ไปร่วมงานฌาปนกิจศพ(รดน้ าศพ)   
ของ ส.อบต.ผดุง  เบาแรง  ที่วัดสระเพลง  โดยมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองหลายท่านไป
ร่วมงานนี้  สาธารณสุขอ าเภอพิมายจึงได้แนะน าว่าช่วงนี้ควรเลื่อนการประชุมไปก่อน  เพราะหากมีสมาชิกสภาฯ 
มาร่วมประชุมกันเกรงว่าจะแพร่เชื้อโดยไม่รู้ตัว 
   ประธานสภาฯ มีหนังสือขอเลื่อนการประชุมสภาฯ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
(ตามหนังสือที่ ๑๗/๒๕๖๓  ลงวันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๓) 
   อนึ่งที่ผ่านมาประธานสภาฯ ได้ให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหาร อบต.ในเมืองมาโดยตลอด  แต่
การเลื่อนครั้งนี้ด้วยความห่วงใยในสวัสดิภาพของสมาชิกทุกท่าน  ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้ประกาศภาวะฉุกเฉินแล้ว 
 
ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
       ๒.๑  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง สมัยสามัญสมัยแรก  
ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓  
      ประธานสอบถามว่ามีท่านใดจะแก้ไขหรือไม่  ไม่มีผู้ใดแก้ไขจึงให้ลงมติ 
      มติที่ประชุม  รับรอง  ๓๐  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 
    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่   

         ๕.๑  การพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีมีผู้อุทิศเครื่องพิมพ์ Multifuntion ให้เป็น
กรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ประธานสภาฯ ให้นายกฯ ชี้แจงญัตติ  รายละเอียดว่าคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  ได้อนุมัติให้กองทุนฯ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ยี่ห้อ 
Brother Color Led Wireless  Printer  ราคา  ๑๕,๐๐๐  บาท  เพ่ือใช้ในงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
จ านวน  ๑  เครื่อง  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่องหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการ ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  
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พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๐ (๔)  ก าหนดว่าเพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ
ให้มีประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ตามข้อ ๗ วรรคหนึ่งในแต่ละปีงบประมาณนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับเงินเพ่ิมตามข้อ 
๗ วรรคสอง อาจสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ ๕ กรณีท่ีมีความจ าเป็น ต้องใช้จ่ายเพ่ือจัดหา
ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ให้สนับสนุนได้ในวงเงินตามความจ าเป็นและครุภัณฑ์ ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๒๘       
ลงวันที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑  แจ้งการวินิจฉัยข้อหารือของกระทรวงมหาดไทย  ประเด็นการรับมอบพัสดุที่มีผู้
อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่ากรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้นๆ  ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมี
ภาระติดพัน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ์นั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
ท้องถิ่นและเป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง  จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบรับเครื่องพิมพ์ Multifunction 
ยี่ห้อ Brother Color Led Wireless  Printer  ราคา  ๑๕,๐๐๐  บาท ไว้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเมืองต่อไป 
    ประธานสภาฯ สอบถามว่ามีผู้ใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่  ไม่มีผู้ใดสอบถามแล้วจึงให้
ลงมต ิ
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ๓๐  เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
 
   ๕.๒  การพิจารณายกเลิกมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองและพิจารณา
อนุมัติการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  ประจ าปี ๒๕๖๓ 
   ประธานสภาฯ ให้นายกฯ ชี้แจงญัตติ  รายละเอียดว่าตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
ในเมือง  ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  สมัยสามัญสมัยแรก  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  จ านวน  ๓๖  โครงการ  รวมงบประมาณ  
10,999,๐๐๐ บาท (สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  นั้น  เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนด้านบัญชี
การเงินการคลัง  ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติ  ดังนี้ 
   ๑.  ขอยกเลิกมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  สมัยสามัญสมัยแรก  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เกี่ยวกับการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าว
จ านวน  ๖  โครงการ  รวมเป็นเงิน  ๒,๐๘๔,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  ดังนี้ 

   1.๑  โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องทาง   หมู่ที่  1  งบประมาณ  500,000  บาท  รายละเอียด
ดังนี้ 
    วิธีด าเนินการ  1)  ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  จ านวน  14  ต้น  ตามรายละเอียดและตามแบบ  
อบต.ก าหนด   พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562  ยุทธศาสตร์ที่  1  ล าดบัที่ 22  หน้า  20 
   ๑.๒  โครงการก่อสร้างรางหรือท่อระบายน้ าจากบ้านนายอิศราถึงบ้านนางสุภาพ  หมู่ที่ 8 (ข้าง
วัดวังหิน)  งบประมาณ   213,000   บาท  รายละเอียดดังนี้ 

   วิธีด าเนินการ  1)  ก่อสร้างรางระบายน้ า  ขนาดกว้าง  0.30 x 0.40  เมตร  ยาว  100 
เมตร   ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.ก าหนด   พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  1  ล าดับที่  173  หน้า  70 
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    ๑.๓  โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13  งบประมาณ  350,000  
บาท รายละเอียดดังนี้       

     วิธีด าเนินการ   1)  ก่อสร้างหรือปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน   ตามรายละเอียดและตาม
แบบ อบต.ก าหนด   พร้อมป้ายโครงการ   จ านวน  1 ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 
2565)  ยุทธศาสตร์ที่  1.2  ล าดับที่ 21  หน้า  114 
   ๑.๔  โครงการก่อสร้างต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  หมู่ที่  17  งบประมาณ  622,000  
บาท   รายละเอียดดังนี้ 

  วิธีด าเนินการ   1)  ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  หมู่ที่ 17   ตามรายละเอียดและ
ตามแบบ  อบต.ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการจ านวน   1   ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4  ล าดับที่ 23  หน้า  20 
    ๑.๕  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าและหรือวางท่อระบายน้ า  หมู่ที่  18  งบประมาณ   
213,000   บาท   รายละเอียดดังนี้ 

 วิธีด าเนินการ  1)  ก่อสร้างรางระบายน้ า  ขนาด 0.30 x 0.40  เมตร   ยาว  100  เมตร      
ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.ก าหนด   พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  1  ล าดับที่ 380  หน้า  89 
  ๑.6  โครงการก่อสร้างซ่อมแซมรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิดในหมู่บ้าน หมู่ที่  21  
งบประมาณ  186,000  บาท   รายละเอียดดังนี้  

  วิธีด าเนินการ  1)  ก่อสร้างรางระบายน้ า  ขนาด 0.30 x 0.40  เมตร   ยาว  87  เมตร  
ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.ก าหนด   พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ล าดับที่ 408   หน้า  91 

  คงเหลือการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  จ านวน  ๓๐  โครงการ  เป็นเงิน  8,915,000  บาท 
(แปดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 

  ๒.  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
   ข้อ 41 ให้ยกเลิกความในข้อ 87 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน  
   “ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่าย
แล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนส ารองเงินสะสม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ 
   (1) กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของ
ปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด  
   (2) กรณีท่ีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสม
เฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” 
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   ข้าพเจ้าขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมจัดท าโครงการ จ านวน  ๖  โครงการ  รวม
งบประมาณ  ๒,๐๘๔,๐๐๐  บาท  ดังนี้ 
  1.  โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องทาง   หมู่ที่  1  งบประมาณ  500,000  บาท  รายละเอียดดังนี้ 
    วิธีด าเนินการ  1)  ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  จ านวน   14   ต้น    ตามรายละเอียดและตามแบบ  
อบต.ก าหนด   พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562  ยุทธศาสตร์ที่  1  ล าดบัที่ 22  หน้า  20 
   ๒.  โครงการก่อสร้างรางหรือท่อระบายน้ าจากบ้านนายอิศราถึงบ้านนางสุภาพ  หมู่ที่ 8 (ข้าง
วัดวังหิน)  งบประมาณ   213,000   บาท  รายละเอียดดังนี้ 

   วิธีด าเนินการ  1)  ก่อสร้างรางระบายน้ า  ขนาดกว้าง  0.30 x 0.40  เมตร  ยาว  100 
เมตร   ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.ก าหนด   พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  1  ล าดับที่  173  หน้า  70 
    ๓.  โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13  งบประมาณ  350,000  
บาท รายละเอียดดังนี้      

     วิธีด าเนินการ   1)  ก่อสร้างหรือปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน   ตามรายละเอียดและตาม
แบบ อบต.ก าหนด   พร้อมป้ายโครงการ   จ านวน   1   ปา้ย   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 
2565)  ยุทธศาสตร์ที่  1.2  ล าดับที่ 21  หน้า  114 
  ๔.  โครงการก่อสร้างต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  หมู่ที่  17    งบประมาณ  622,000  
บาท   รายละเอียดดังนี้ 

  วิธีด าเนินการ   1)  ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  หมู่ที่ 17   ตามรายละเอียดและ
ตามแบบ  อบต.ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการจ านวน   1   ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4  ล าดับที่ 23  หน้า  20 
    ๕.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าและหรือวางท่อระบายน้ า  หมู่ที่  18  งบประมาณ   
213,000   บาท   รายละเอียดดังนี้ 

  วิธีด าเนินการ  1)  ก่อสร้างรางระบายน้ า  ขนาด 0.30 x 0.40  เมตร   ยาว  100  เมตร      
ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.ก าหนด   พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  1  ล าดับที่ 380  หน้า  89 
  6.  โครงการก่อสร้างซ่อมแซมรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิดในหมู่บ้าน หมู่ที่  21  
งบประมาณ  186,000  บาท   รายละเอียดดังนี้  

  วิธีด าเนินการ  1)  ก่อสร้างรางระบายน้ า  ขนาด 0.30 x 0.40  เมตร   ยาว  87  เมตร  
ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.ก าหนด   พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ล าดับที่ 408  หน้า  91 

  เมื่อนายกฯ ได้ชี้แจงญัตติแล้วประธานสภาฯ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลังของ อบต.
ในเมืองได้ชี้แจงเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลังของ อบต.ในเมือง   

  นางสาวฆฤตตา  วาทมณีกร  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า  
เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนด้านตัวเลขทางบัญชีเกี่ยวกับการสรุปตัวเลข และขออภัยในความผิดพลาดครั้งนี้    
ซึ่งขณะนี้ได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้วสรุปตัวเลข ณ วันที่  ๒๙  กมุภาพันธ์  ๒๕๖๓  ดังนี ้
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  มียอดเงินสะสมจ านวนทั้งสิ้น      ๒๑,๗๕๐,๔๒๕.๐๔ บาท 
  หักเงินสะสมที่อนุมัติแล้วยังไม่ด าเนินการ              ๒๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

หักส ารองจ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน        ๔,๓๒๑,๖๐๗.๔๓ บาท 
กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี      ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
คงเหลือเงินสะสมที่สามารถน าไปบริหารได้        ๙,๑๓๔,๘๑๗.๖๑   บาท 

    ส าหรับเงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่  ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  มีเงินทุนส ารองเงินสะสม
จ านวน  ๑๖,๔๕๑,๗๔๔.๒๒  บาท  สามารถน าไปบริหารได้  ๔,๔๕๑,๗๔๔.๒๒ บาท  โดยค านวณจากส่วนที่เกิน
ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓  ดังนี้ 
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓     ๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
   ร้อยละ ๑๕ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓    ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
   เงินทุนส ารองเงินสะสม     ๑๖,๔๕๑,๗๔๔.๒๒  บาท 
    เงินทุนส ารองเงินสะสมที่น าไปบริหารได้  เท่ากับ  ๑๖,๔๕๑,๗๔๔.๒๒ - ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ = 
๔,๔๕๑,๗๔๔.๒๒  บาท 
   ประธานสภาฯ สอบถามว่ามีผู้ใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   
   นายอุทัย  สอพิมาย  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  สอบถามถึงสถานะการเงินการคลังว่ามีเพียงพอที่จะท า
โครงการทั้ง ๓๖ โครงการหรือไม่   
   นายบุญหลาย  วิไธสง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓  สอบถามว่าโครงการต่างๆ ที่อนุมัติไปครั้งก่อนทั้ง ๓๖ 
โครงการจะด าเนินการได้ครบทั้งหมดหรือไม่ 
   ประธานสภาฯ กล่าวว่าขอให้ตรวจสอบสถานะการเงินการคลังให้รอบคอบจะได้ไม่มีปัญหา
ภายหลัง 
   นายกฯ ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าส าหรับโครงการต่างๆ ที่ได้เคยเสนอสภาไว้แล้ว  สามารถด าเนินการ 
ได้ทั้ง  ๓๖  โครงการ  สาเหตุที่ขอยกเลิกมติที่ประชุมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  สมัยสามัญ
สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เกี่ยวกับการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ดังกล่าวจ านวน  ๖  โครงการ  รวมเป็นเงิน  ๒,๐๘๔,๐๐๐ บาทนั้น  ทุกโครงการยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน
เนื่องจากวงเงินที่ขอใช้เงินสะสมเกินวงเงินที่พึงจ่ายได้และไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใด จึงขออนุมัติใช้
เงินทุนส ารองเงินสะสมด าเนินการและขออธิบายให้สมาชิกทราบอีกครั้งว่างบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นมีอยู่สามบัญชี  คือบัญชีที่หนึ่งได้แก่งบประมาณรายจ่ายประจ าประจ าปีตามข้อบัญญัติ  บัญชีที่สองคือ
เงินสะสมซึ่งเมื่อสิ้นปีงบประมาณเงินต่างๆที่เหลือจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจะตกเป็นเงิน
สะสม   และบัญชีที่สามคือเงินทุนส ารองเงินสะสมซึ่งมาจากการหักเงินสะสมไว้ร้อยละ ๑๕ ทุกปี  ถ้าปีใดมียอด
เงินทุนส ารองเงินสะสมเกินกว่าร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีก็สามารถน าไปใช้จ่ายได้โดยการ
อนุมัติของสภาฯ  และครั้งนี้ตนขอยกเลิกมติที่ประชุมที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม  จ านวน ๖ โครงการ  แล้วก็ขอ
อนุมัติใช้เงินทุนส ารองเงินสะสมด าเนินการ ๖ โครงการดังกล่าว  ซึ่งมีงบประมาณเพียงพอที่จะด าเนินการได้
ทั้งหมด 
    ประธานสอบถามว่ามีผู้ใดจะสอบถามหรือไม่  ไม่มีผู้ใดสอบถาม  ประธานสภาฯจึงให้ลงมติโดย
สอบถามที่ประชุมว่าผู้ใดเห็นชอบให้ยกเลิกมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  สมัยสามัญสมัย
แรก  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เกี่ยวกับการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าว
จ านวน  ๖  โครงการ  รวมเป็นเงิน  ๒,๐๘๔,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  และอนุมัตใิห้ใช้จ่าย 
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เงินทุนส ารองเงินสะสมจัดท าโครงการ จ านวน  ๖  โครงการ  รวมงบประมาณ  ๒,๐๘๔,๐๐๐  บาท 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบและอนุมัติจ านวน  ๒๙  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  ญัตติอื่นๆ 
      ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอแนะหรือสอบถามเรื่องใดหรือไม่ 
      นายพิชิต  แสนเจ๊ก  ส.อบต.หมู่ที่ ๓  กล่าวว่าการท่ีประธานเลื่อนการประชุม  ตนเห็นด้วย
เนื่องจากมีสมาชิกหลายท่านอยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อในงานศพดังกล่าว  และตนขอฝากผู้บริหารให้ช่วยดูแล
ประชาชนเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องด้วย  เพราะประชาชนได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-๑๙
มาก  โดยเฉพาะคนหาเช้ากินค่ า 
   นายบุญหลาย  วิไธสง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓  กล่าวว่าพวกเราเป็นผู้น าจะประมาทในเรื่องของโรค
ระบาดไม่ได้และความเดือดร้อนเรื่องปากท้องของประชาชนก็เป็นเรื่องจ าเป็นไม่น้อยไปกว่าเรื่องโครงการก่อสร้าง
พ้ืนฐาน  จึงอยากให้พวกเราค านึงถึงเรื่องเศรษฐกิจและตระหนักในเรื่องโรคระบาดด้วย 
   ประธานสภาฯ กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ก็ถือว่ายังไม่เสียหายเพราะยังอยู่ในสมัยประชุมวิสามัญ
ที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  ไม่ได้ล่าช้าแต่อย่างใดและขอให้ทุกคนมีเหตุมีผลช่วยกันสร้างความสามัคคี 
    นายอุทัย  สอพิมาย  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  ขอหารือหลายเรื่องดังนี้ 
   ๑.  เรื่องการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์  ขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
ขอฝากผู้บริหารให้เร่งรัดด าเนินการให้ด้วย 
   ๒.  เรื่องล าน้ ามูลตื้นเขินมีผักตบชวาเกิดข้ึนมากอาจเป็นการกีดขวางทางน้ าขอให้ผู้บริหารหา
แนวทางแก้ไข  เช่นการขุดลอก 
   ๓.  เรื่องขยะมูลฝอย  ยังมีปัญหาอยู่เช่นเดิมขอให้สมาชิกช่วยกันดูแลมีการทิ้งขยะที่ไม่เหมาะ 
เช่น ที่ส่วนบุคคล  ที่สาธารณะ  ขอให้ผู้น าช่วยประชาสัมพันธ์และขอให้ผู้บริหารช่วยหาทางแก้ไขให้ดีขึ้น 
    นายบุญหลาย  วิไธสง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓  กล่าวขอบคุณนายกฯ ที่ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับ
ประชาชนใช้ป้องกันโรคระบาดโควิด-๑๙ 
   นางสาววิภารัตน์  ไพค านาม  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔  สอบถามความก้าวหน้าเรื่องโครงการก่อสร้าง
แผงโซลาเซลและการก่อสร้างที่พักขยะบ้านเอื้ออาทร 
   ประธานสภาฯ ให้นายกตอบค าถามของสมาชิก 
   นายกฯ กล่าวว่า  ตอบค าถามคุณพิชิต  เรื่องปากท้องของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก
ผลกระทบโควิด-๑๙ ตนก็คิดอยู่ว่าจะช่วยอย่างไร  ก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคชาวบ้านก็เดือดร้อนอยู่
แล้วเมื่อมีโรคระบาดมาซ้ าเติมก็ยิ่งแย่หนักกว่าเดิม  ตนรับไปพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปเนื่องจากเป็นปัญหาระดับประเทศ 
   ส าหรับเรื่องโครงการก่อสร้างแผงโซลาเซลและการก่อสร้างที่พักขยะบ้านเอื้ออาทร  ขณะนี้ให้
เจ้าหน้าพัสดุหาผู้รับจ้างอยู่ 
   เรื่องการก าจัดผักตบชวา  ช่วงนี้เป็นช่วงน้ าลดก าจัดยากถ้าหากน้ าขึ้นก็จะสามารถใช้รถตักข้ึน
จากน้ าได้ง่ายและขอให้ผ่านสถานการณ์โรคระบาดไปก่อน  จะด าเนินการแก้ไขต่อไป 
   เรื่องการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซลาเซลยืนยันว่า ได้ท าแน่นอน 
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    นายไสว  กิตติถิรกุล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  หารือเรื่องการท างานเชิงรุก
ในการแก้ปัญหาโรคโควิด-๑๙ ระบาดว่าขอเสนอให้ผู้น าทุกหมู่บ้านจัดหาเครื่องมือตรวจอุณหภูมิของร่างกาย
ให้แก่ อสม.ทุกหมู่บ้านๆละสองเครื่อง  เพ่ือออกส ารวจวัดอุณหภูมิของคนในหมู่บ้านถ้าพบว่ามีไข้ก็ให้ไปพบ 
แพทย์  ขอฝากท่านประธานในฐานะเป็นประธาน อสม.อ าเภอพิมายช่วยผลักดันโดยอาจจะใช้งบประมาณจาก
กองทุน สปสช.แต่ละต าบล  ถ้าหากท าได้อย่างนี้ก็จะสามารถป้องกันการระบาดได้ 
   ประธานสภาฯ สอบถามว่ามีผู้ใดจะสอบถามหรือเสนอเรื่องใดๆ อีกหรือไม่  เมื่อไม่มีแล้วจึงสั่ง
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๑๗  น. 
 
 

 


