
 
รายงานการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี 25๖๔ 
 วันพุธท่ี ๒๒ กันยายน 256๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.   

ณ ห้องประชุมศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 

ผู้มาประชุม  
    ชื่อ – สกุล   ต าแหน่ง    ลายมือชื่อ 

     1.      นายจาตุรงค์ ส่งแสง   ประธานสภา อบต.    จาตุรงค์ ส่งแสง 
     ๒.  นายอ าพล   ย่าเหล   รองประธานสภา อบต.   อ าพล   ย่าเหล 
     ๓.  นายวรพงศ์ มานะกล้า   สมาชิกสภา อบต.  ม.๒  วรพงศ์ มานะกล้า  
     ๔.  นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง   สมาชิกสภา อบต.  ม.๓ จิรวัฒน์ จิตรเท่ียง 
     ๕.  นายยูหอด  สวัสดี   สมาชิกสภา อบต.  ม.๔ ยูหอด สวัสดี 
     ๖.  นายสุนิน  ทอดท้ิง          สมาชิกสภา อบต.  ม.๕ สุนิน  ทอดท้ิง 
     ๗.  นายด าริษ์  ประกอบ                  สมาชิกสภา อบต.  ม.๖ ด าริษ์  ประกอบ 
     ๘.  นายสมปอง  ชัยศิริ                    สมาชิกสภา อบต.  ม.๙   สมปอง  ชัยศิริ 
     ๙.             นายมามูด ย่าเหล                      สมาชิกสภา อบต.  ม.๙   ม่ามูด ย่าเหล 
     ๑๐.  นายสุริยันต์  อยู่ล่าย   เลขานุการสภาฯ      สุริยันต์  อยู่ล่าย 
      
                             
ผูล้าประชุม  - ไม่มี 
               
ผู้ขาดประชุม ๖ คน ได้แก่ ๑. นายชาญนนท์ ขุนละออง สมาชิกสภา อบต. ม.๑ 
    ๒. นายนิคม สิงห์อินทร์  สมาชิกสภา อบต. ม.๓ 
    ๓. นายประสาน บุญยะรัตณ์ สมาชิกสภา อบต. ม.๕ 
    ๔. นายสว่าง ประกอบ  สมาชิกสภา อบต. ม.๖ 
    ๕. นายนิพล สุวรรณโณ  สมาชิกสภา อบต. ม.๘ 
    ๖. นายวีระ  หะหัส  สมาชิกสภา อบต. ม.๘ 
         
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
  ๒. นายบุญฤทธิ์ เทศนอก   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
  ๓. นายสุวรรณ สิงห์อินทร์   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
       ๔. นางสาวสรวีย์ ตาเดอิน   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  
       ๕. นางสาวพรพิสุทธิ์ ใจสมุทร  นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
  6. นางกันทิมา  เจริญฤทธิ์  เจ้าพนักงานธุรการ 
  7. นางสาวกานดา  ชอบงาน  ผู้ช่วย จพง.ประชาสัมพันธ์ 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  
- เลขานุการสภาฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบรายช่ือและจ านวนสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมท่ีได้ลงช่ือ
และอยู่ในท่ีประชุมสภาฯ ปรากฏว่าครบองค์ประชุม ได้อ่านประกาศอ าเภอทุ่งหว้า เรื่อง เรียก
ประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจ าปี ๒๕๖๔ ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
นาทอน และเชิญนายจาตุรงค์ ส่งแสง ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
กล่าวเปิดประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมสภาดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
  ๑.๑ เร่ืองการลาออกของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑ บ้านนาทอน 
ประธานฯ - แจ้งการลาออกของ นายเฉลิมวุฒิ สุขล้ิม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี 

๑ บ้านนาทอน ซึ่งมีผลต้ังแต่วันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔   
ท่ีประชุมสภาฯ - รับทราบ 
     
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
   ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  คร้ังที ่๒ ประจ าปี ๒๕๖๔  

ประชุมเม่ือวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ประธานฯ - สอบถามรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔  

ประชุมเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ สมาชิกสภาฯ จะแก้ไขหรือไม่ ขอมติรับรองโดยการยกมือ 
มติท่ีประชุม -    รับรอง         ๗   เสียง 

- ไม่รับรอง  -      เสียง 
-    งดออกเสียง  ๒ เสียง ได้แก่  นายจาตุรงค์ ส่งแสง ประธานสภาฯ และ         
นายวรพงศ์  มานะกล้า สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๒ (เนื่องจากไม่เข้าประชุม) 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพื่อทราบ 
  ๓.๑ การจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วน 
                          ต าบล 
ประธานสภาฯ - มอบหมายปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจง 
นายสุริยันต์ อยู่ล่าย – ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงการจัดการการเลือกต้ังสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 
๗ กันยายน ๒๕๖๔ เห็นชอบให้คณะกรรมการการเลือกต้ังจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศให้
มีการเลือกต้ังจะมีผลให้ส้ินสุดการปฏิบัติหน้าท่ีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งตามร่างแผนการจัดการเลือกต้ังคาดว่าคณะกรรมการการ
เลือกต้ังจะประกาศก าหนดให้มีการเลือกต้ังในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และจะจัดให้มีการ
เลือกตั้งในวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

ท่ีประชุมฯ รับทราบ 
 ๓.๒ เร่ืองสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โควิด – ๑๙ ภายในต าบล 
ประธานสภาฯ - มอบหมายให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจง 
 

/นายสมยศ... 
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นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ – ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค
ติดเช้ือโควิด – ๑๙ โดยในวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ได้รับแจ้งจากหน่วยงานสาธารณสุขว่า   
นางสุนีย์ แก้วกุ๊ก ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ได้ติดเช้ือไวรัส โควิด – ๑๙ ท าให้ต้องมี
การคัดกรองพนักงานเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ท่ีมีความเส่ียงสัมผัสใกล้ชิด
ต้องกักตัว โดยได้สอบสวนโรคและแยกเจ้าหน้าท่ีเส่ียงสูงกักตัวที่ LQ และ HQ จ านวน ๒๗ คน 
มีการตรวจหาเช้ือแบบ RT-PCR ท่ีโรงพยาบาล ผลในรอบแรกไม่พบผู้ติดเช้ือ ในรอบสองก าลัง
รอผลตรวจ และเจ้าหน้าท่ีเส่ียงต่ า กักตัวท่ี HQ และด าเนินการตรวจหาเช้ือแบบ ATK สองรอบ 
ผลออกมาเป็นลบไม่พบผู้ติดเช้ือ ในส่วนหมู่ท่ี ๕ บ้านท่าศิลา ก็มีผู้ติดเช้ือจ านวน ๔ ราย และได้
ด าเนินการป้องกันการระบาดของโรค โดยการยกระดับสถานท่ีกักตัวบริเวณบ้านผู้ติดเช้ือ
จ านวน ๕ หลัง จ านวน ๒๑ คน เป็น LQ เฉพาะกิจ ต้ังแต่วันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ท่ีผ่านมา 

ท่ีประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อพิจารณา 

๔.๑ พิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ – พ.ศ.๒๕๗๐) 
ประธานสภาฯ - แจ้งให้ผู้บริหารฯ ได้ช้ีแจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – พ.ศ.๒๕๗๐) 
นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ – ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – พ.ศ.๒๕๗๐) เพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาต าบล จากแผนพัฒนา ๓ ปี 
เป็นแผนพัฒนา ๔ ปี และมาถึงแผนพัฒนา ๕ ปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาแม่บทแห่งชาติ ๕ ปี 
และมอบหมายฝ่ายจัดท าแผนได้ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม 

นางสาวพรพิสุทธิ์ ใจสมุทร – ในฐานะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช้ีแจงกระบวนการจัดท าแผน โดยตามหนังสือ
ส่ังการให้ยกเว้นการจัดท าประชาคมแผนในช่วงแพร่ระบาดโรคโควิด –๑๙ และได้ให้
คณะกรรมการสนับสนุนแผนรวบรวม โครงการท่ีได้มาจากแผนหมู่บ้าน แผนชุมชน โครงการท่ี
หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นท่ีเสนอ และยกมาจากแผนพัฒนาฉบับเดิม มาจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖- พ.ศ.2570 และได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นให้ความ
เห็นชอบโดยการประชุมขอมติเวียนเป็นหนังสือ และคณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบ จึงได้เสนอ
ให้สภาฯ ได้พิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป รายละเอียดจากเดิมมี ๗ 
ยุทธศาสตร์ ยุบรวมในยุทธศาสตร์ท่ีมีเนื้อหาเหมือนกันคงเหลือ ๕ ยุทธศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัด เนื้อหาในแผนพัฒนาท้องถิ่นมี ๔ ส่วน ส่วนท่ี 
๑ สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน ท่ีน าข้อมูลจากรีแค็บ (RECAP)  และเท็คแน็บ (TCNAP)  ท่ีได้
ด าเนินการศึกษาจากโครงการสานพลังพลเมืองเพื่อต าบลสุขภาวะท่ีท างานร่วมกัน สสส. ส่วนท่ี 
๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนท่ี ๓ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปสู่การ
ปฏิบัติ ส่วนท่ี ๔ การติดตามและการประเมินผล  โดยมีโครงการท้ังหมดต้ังแต่ปี ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐ จ านวน ๘๐๕ โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน ๑๒๙,๘๘๕,๐๐๐ บาท 

นายสมปอง ชัยศิริ – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ สอบถาม
ข้อแตกต่างโครงการท่ีบรรจุในหน้าท่ี ๙๑ โครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
โครงการฝึกอบรมและระงับอัคคีภัย และโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนท่ีมีงบประมาณแตกต่างเพราะสาเหตุใด 

 
 

/นายสุริยันต์... 
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 นายสุริยันต์ อยู่ล่าย – ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงการความแตกต่างของงบประมาณ

เนื่องจากระยะเวลาการจัดการอบรมแตกต่างกันซึ่งโครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันภัยฝ่าย      
พลเรือนและโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล     
นาทอน การอบรมจะก าหนดหลักสูตรโดยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มีระยะเวลา
หลายวันท าให้ค่าใช้จ่ายงบประมาณมากกว่า 

ประธานสภาฯ - ขอมติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – พ.ศ.๒๕๗๐) 
มติท่ีประชุม – ลงมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๙ คน ดังนี้ 
   เห็นชอบ  ๘   เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  งดออกเสียง ๑  เสียง ได้แก่ ได้แก่ นายจาตุรงค์ ส่งแสง ต าแหน่งประธานสภาฯ 

 ๔.๒ พิจารณาขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์ จ านวน ๑ เคร่ือง  

ประธานสภาฯ – ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจง เหตุผล รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ จ านวน ๑ เครื่อง 

นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ – ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงเหตุผลการขออนุมัติการโอนเงิน
งบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ จ านวน ๑ เครื่อง 
เนื่องจากมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้เครื่องโทรศัพท์ส าหรับกองคลังเพื่อติดต่อราชการกรณี
โทรศัพท์ออกนอกพื้นท่ีเช่นติดต่อผู้รับจ้าง ปรึกษาการปฏิบัติงานจากกรมส่งเสริมฯ  รายละเอียด
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและการโอนงบประมาณมอบหมายปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน
ช้ีแจง  

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย –ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฯ ให้ช้ีแจง
รายละเอียดกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒,๓๐๐ บาท โดย
โอนลดมาจากงบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินการ หมวด 
ค่าสาธารณูปโภค ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์ ท่ีต้ังไว้ ๘๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน ๖๓,๐๓๔ บาท โอนลด ๒,๓๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๖๐,๗๓๔ บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น  

นายยูหอด สวัสดี - ในฐานะสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๔ บ้านวังตง เห็นด้วยท่ีจะด าเนินการ
เพราะมีความจ าเป็นและเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ประธานสภาฯ  - ขอมติพิจารณาขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ ส านักงาน 
เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒,๓๐๐ บาท 

/มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม – ลงมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๙ คน ดังนี้ 
   อนุมัติ  ๘   เสียง 
   ไม่อนุมัติ - เสียง 
  งดออกเสียง ๑  เสียง ได้แก่ ได้แก่ นายจาตุรงค์ ส่งแสง ต าแหน่งประธานสภาฯ 

 ๔.๒.๑ พิจารณาขออนุมัติกันเงิน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน 
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์ จ านวน ๑ เคร่ือง 
งบประมาณ ๒,๓๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ  - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงการขออนุมัติกันเงิน แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบ
ลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ จ านวน ๑ เครื่อง 
งบประมาณ ๒,๓๐๐ บาท 

นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ – ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงเหตุผลการขออนุมัติกันเงิน 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒,๓๐๐ บาท เนื่องจากก าลัง
จะส้ินปีงบประมาณ ไม่สามารถท่ีจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทันปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แต่มีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องใช้งบประมาณจึงขออนุมัติกันเงิน รายละเอียดระเบียบกฎหมายมอบปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลช้ีแจง 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย –ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฯ ให้ช้ีแจง
รายละเอียดกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวด
ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป
อีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่งป ี

ประธานสภาฯ  - ขอมติพิจารณาขออนุมัติกันเงิน แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ 
๒,๓๐๐ บาท 

มติท่ีประชุม – ลงมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๙ คน ดังนี้ 
   อนุมัติ  ๘   เสียง 
   ไม่อนุมัติ - เสียง 
  งดออกเสียง ๑  เสียง ได้แก่ ได้แก่ นายจาตุรงค์ ส่งแสง ต าแหน่งประธานสภาฯ 

 ๔.๓ พิจารณาขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
เพื่อจัดซ้ือตู้ส านักงาน คอนเทนเนอร์ จ านวน ๑ ตู้ 

ประธานสภาฯ -ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผลรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตู้ส านักงาน คอนเทนเนอร์ จ านวน ๑ ตู้ 
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นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ – ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงเหตุผล การโอนเงินงบประมาณ
เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตู้ส านักงาน คอนเทนเนอร์ จ านวน ๑ ตู้ เพราะมี
ความจ าเป็นต้องมีท่ีเก็บเอกสารการปฏิบัติงานท่ีมีจ านวนมาก ถ้าจะด าเนินการจัดซื้อตู้ เก็บ
เอกสารก็ไม่มีพื้นท่ีท่ีจะต้ัง พื้นท่ีภายในส านักงานมีอย่างจ ากัด แต่ถ้าหากด าเนินการจัดซื้อเป็นตู้
คอนเทนเนอร์ซึ่งสามารถวางนอกอาคารได้ก็จะสามารถใช้เป็นท่ีเก็บเอกสารได้เป็นอย่างดี และ
เมื่อเปรียบเทียบราคาจัดซื้อจ านวนตู้เหล็กกับขนาดความจุการเก็บเอกสารการจัดซื้อตู้คอนเทน
เนอร์ส าหรับเก็บเอกสารมีงบประมาณน้อยกว่าเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดิน คุณลักษณะ
ของตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด ภายนอกกว้าง ๓.๐๐ เมตรยาว ๖.๐๐เมตร สูง ๒.๕๒ เมตร 
โครงสร้างเป็นเหล็กพ่นกันสนิม ประตูขนาด ๑.๐๐ เมตร x ๒.๐๐ เมตร มีโคมไฟฟ้า พัดลมดูด
อากาศ ขนาด ๘ นิ้ว แผงควบคุมไฟฟ้า สวิทซ์และปล๊ักภายใน จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
รายละเอียดระเบียบกฎหมาย การโอนงบมอบหมายปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช้ีแจง 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย –ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฯ ให้ช้ีแจง
รายละเอียดกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตู้ส านักงาน คอนเทนเนอร์ จ านวน ๑ ตู้ งบประมาณ ๑๒๗,๓๓๐ บาท โดย
การโอนลดเงินงบประมาณจาก แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินการ 
หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท่ีต้ังไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๒๓,๖๐๐ บาท โอนลด 
๑๐๗,๓๓๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๑๖,๒๗๐ และโอนลดเงินงบประมาณจาก 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินการ หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่า
บ้าน ท่ีต้ังไว้ ๑๖๙,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๕,๑๓๒ บาท โอนลด ๒๐,๐๐๐ 
บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๑๕,๑๓๒ บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  - ขอมติพิจารณาขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
เพื่อจัดซื้อตู้ส านักงาน คอนเทนเนอร์ จ านวน ๑ ตู้ งบประมาณ ๑๒๗,๓๓๐ บาท 

มติท่ีประชุม – ลงมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๙ คน ดังนี้ 
   อนุมัติ  ๘   เสียง 
   ไม่อนุมัติ - เสียง 
  งดออกเสียง ๑  เสียง ได้แก่ ได้แก่ นายจาตุรงค์ ส่งแสง ต าแหน่งประธานสภาฯ 

 ๔.๓.๑ พิจารณาขออนุมัติกันเงิน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือตู้ส านักงาน คอนเทรนเนอร์ จ านวน 
๑ ตู้ งบประมาณ ๑๒๗,๓๓๐ บาท 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผล การขออนุมัติกันเงิน แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตู้ส านักงาน คอนเทนเนอร์ 
จ านวน ๑ ตู้ งบประมาณ ๑๒๗,๓๓๐ บาท 

/นายสุริยันต์... 
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นายสุริยันต์ อยู่ล่าย –ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฯ ให้ช้ีแจง
เหตุผลการขออนุมัติกันเงิน แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตู้ส านักงาน คอนเทนเนอร์ จ านวน ๑ ตู้ 
งบประมาณ ๑๒๗,๓๓๐ บาท เนื่องจากก าลังจะส้ินปีงบประมาณ ไม่สามารถท่ีจะด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างทันปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แต่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้งบประมาณ จึงขออนุมัติกัน
เงินเพื่อด าเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

ประธานสภาฯ  - ขอมติพิจารณาขออนุมัติกันเงิน แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตู้ส านักงาน คอนเทนเนอร์ จ านวน ๑ ตู้ 
งบประมาณ ๑๒๗,๓๓๐ บาท 

มติท่ีประชุม – ลงมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๙ คน ดังนี้ 
   อนุมัติ  ๘   เสียง 
   ไม่อนุมัติ - เสียง 
  งดออกเสียง ๑  เสียง ได้แก่ ได้แก่ นายจาตุรงค์ ส่งแสง ต าแหน่งประธานสภาฯ 

 ๔.๔ พิจารณาขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
เพื่อจัดซ้ือชั้นเก็บเอกสารแบบเหล็ก จ านวน ๘ ชุด 

ประธานสภาฯ -ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผลรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน เพื่อจัดซื้อช้ันเก็บเอกสารแบบเหล็ก จ านวน ๘ ชุด 

นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ – ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงเหตุผล การโอนเงินงบประมาณ
เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อช้ันเก็บเอกสารแบบเหล็ก จ านวน ๘ ชุด เพราะ
เมื่อด าเนินการจัดซื้อตู้คอนเทรนเนอร์ซึ่งภายในตู้ไม่ได้มีช้ันเก็บเอกสาร จึงจ าเป็นต้องจัดซื้อ 
คุณลักษณะช้ันเก็บเอกสาร เป็นแบบเหล็ก ช้ันมีขนาด ๐.๓๐ x ๒.๒๐ เมตร x 2.00 เมตร 
จ านวน ๒ ชุด ขนาด 0.30 x 2.40 เมตร x 2.00 เมตร  จ านวน ๔ ชุด  และขนาด 0.30 x 
2.70 เมตร x ๒.๐๐ เมตร จ านวน ๒ ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด รายละเอียดระเบียบ
กฎหมาย การโอนงบมอบหมายปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช้ีแจง 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย –ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฯ ให้ช้ีแจง
รายละเอียดกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน เพื่อจัดซื้อช้ันเก็บเอกสารแบบเหล็ก จ านวน ๘ ชุด งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท โดย
การโอนลดเงินงบประมาณจาก แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินการ 
หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยงเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ๆ รายการค่าเดินทางไปราชการ ท่ีต้ังไว้ ๑๙๗,๗๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
๖๕,๓๘๖ บาท โอนลด ๔๕,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๒๐,๓๘๖ เป็นไปตาม 
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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  - ขอมติพิจารณาขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
เพื่อจัดซื้อช้ันเก็บเอกสารแบบเหล็ก จ านวน ๘ ชุด งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท 

มติท่ีประชุม – ลงมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๙ คน ดังนี้ 
   อนุมัติ  ๘   เสียง 
   ไม่อนุมัติ - เสียง 
  งดออกเสียง ๑  เสียง ได้แก่ ได้แก่ นายจาตุรงค์ ส่งแสง ต าแหน่งประธานสภาฯ 

 ๔.๔.๑ พิจารณาขออนุมัติกันเงิน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือชั้นเก็บเอกสารแบบเหล็ก จ านวน ๘ 
ชุด งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผล การขออนุมัติกันเงิน แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อช้ันเก็บเอกสารแบบเหล็ก 
จ านวน ๘ ชุด งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย –ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฯ ให้ช้ีแจง
เหตุผลการขออนุมัติกันเงิน แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อช้ันเก็บเอกสารแบบเหล็ก จ านวน ๘ ชุด 
งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากก าลังจะส้ินปีงบประมาณ ไม่สามารถท่ีจะด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างทันปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แต่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้งบประมาณ จึงขออนุมัติกันเงินเพื่อ
ด าเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับท่ี ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

ประธานสภาฯ  - ขอมติพิจารณาขออนุมัติกันเงิน แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อช้ันเก็บเอกสารแบบเหล็ก จ านวน ๘ ชุด 
งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท 

มติท่ีประชุม – ลงมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๙ คน ดังนี้ 
   อนุมัติ  ๘   เสียง 
   ไม่อนุมัติ - เสียง 
  งดออกเสียง ๑  เสียง ได้แก่ ได้แก่ นายจาตุรงค์ ส่งแสง ต าแหน่งประธานสภาฯ 

 ๔.๕ พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไป
เก่ียวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
และขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลน โครงการต่อเติมหลังคาตู้คอนเทนเนอร์ส านักงาน 
(ส าหรับศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน) 

-ประธานสภา... 
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ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงาน

ท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
และขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบแปลน โครงการต่อเติมหลังคาตู้คอนเทนเนอร์ส านักงาน 
(ส าหรับศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน) 

นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ – ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงเหตุผล การโอนเงินงบประมาณ
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ และขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบแปลน โครงการต่อเติม
หลังคาตู้คอนเทนเนอร์ส านักงาน (ส าหรับศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน) เพราะตามท่ีเคยได้
ขออนุมัติโอนเงินโครงการดังกล่าวจากสภาฯ ไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการเหตุเพราะมีปัญหา
เรื่องการรับรองของวิศวะแบบท่ีไม่ได้มาตรฐานและราคาเหล็กท่ีเพิ่มขึ้น จึงจ าเป็นท่ีต้องแก้ไข
เปล่ียนแปลงแบบแปลนและขอโอนงบประมาณเพิ่ม คุณลักษณะโครงหลังคา ขนาดกว้าง ๘.๐๐ 
เมตร ยาว ๙.๕๐ เมตร โครงถัก หลังคาเหล็กสังกะสีรีดลอน (เมทัลชีท) ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 
รายละเอียดกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องมอบหมายปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจง 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย –ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฯ ให้ช้ีแจง
รายละเอียดกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณแผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงการต่อเติมหลังคาตู้คอนเทนเนอร์ส านักงาน (ส าหรับศูนย์ปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉิน) งบประมาณ ต้ังไว้ ๖๘,๖๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๑๒,๗๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน ๘๑,๓๐๐ บาท โดยโอนลดงบประมาณจาก แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
ท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณต้ังไว้ ๕๙๘,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๘๑,๘๙๐ บาท โอนลด 
๑๒,๗๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๖๙,๑๙๐ บาท เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ 
๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  - ขอมติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์และขอ
อนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบแปลน โครงการต่อเติมหลังคาตู้คอนเทรนเนอร์ส านักงาน (ส าหรับ
ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน) งบประมาณ ๘๑,๓๐๐ บาท 

มติท่ีประชุม – ลงมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๙ คน ดังนี้ 
   อนุมัติ  ๘   เสียง 
   ไม่อนุมัติ - เสียง 
  งดออกเสียง ๑  เสียง ได้แก่ ได้แก่ นายจาตุรงค์ ส่งแสง ต าแหน่งประธานสภาฯ 

 ๔.๖ พิจารณาขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการขุดสระผู้ใหญ่วิสูตรอุทิศ 
หมู่ที่ ๖ บ้านท่าข้ามควาย 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผลการขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการโครงการขุดสระผู้ใหญ่วิสูตรอุทิศ หมู่ท่ี 
๖ บ้านท่าข้ามควาย 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ – ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน รับมอบหมายจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงเหตุผลการขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวด
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการโครงการขุดสระผู้ใหญ่วิสูตร
อุทิศ หมู่ท่ี ๖ บ้านท่าข้ามควาย ตามท่ีได้รับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๔ โครงการ
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านท่าข้ามควายซึ่งได้ด าเนินการเสร็จแล้วและได้จ่ายน้ าท่ัวบริเวณชุมชน
โรงเรียนท่าข้ามควายแต่เนื่องจากสระน้ าท่ีกักเก็บผลิตน้ าดิบมีขนาดเล็กอาจจะไม่เพียงพอใช้ใน
ฤดูแล้งประกอบกับท่ีดินบริเวณสระน้ า ผู้ใหญ่วิสูตรได้บริจาคท่ีดินเพิ่มเติมท าให้สามารถท่ีจะขุด
ลอกขยายสระจากเดิมกักน้ าได้ปริมาณ ๒,๗๓๙.๒๔ ลูกบาศก์เมตร เมื่อด าเนินการขุดลอกสระน้ า
แล้วเสร็จจะมีขนาดสระ ๑,๔๑๒.๕๕๑๙ ตารางเมตรและกักน้ าได้ ๕,๖๕๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตร จึง
จ าเป็นต้องโอนงบประมาณเพื่อด าเนินการโครงการโดยโอนเพิ่มแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
ส่ิงสาธารณูปโภค รายการโครงการขุดสระผู้ใหญ่วิ สูตรอุทิศ หมู่ ท่ี  ๖ บ้านท่าข้ามควาย 
งบประมาณ ๓๓๓,๐๐๐ บาท โอนลดจาก แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชนงบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณต้ังไว้ ๑,๐๓๘,๗๘๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔๐๗,๗๙๐ บาท โอนลด 
๓๓๓,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๗๔,๗๙๐ บาท เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ 
๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายด าริษ์ ประกอบ – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนหมู่ท่ี ๖ บ้านท่าข้ามควาย เห็นด้วยท่ี
จะด าเนินการโครงการนี้ เพราะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ี และมีความจ าเป็นต้องขยาย
สระเพื่อกักเก็บน้ าให้มากท่ีสุด 

นายวรพงศ์ มานะกล้า – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนหมู่ท่ี ๒ บ้านนากลาง เห็นด้วยเป็น
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เมื่อมีผู้อุทิศท่ีดินให้ก็เป็นการดีท่ีจะด าเนินการท่ีทางหมู่บ้านลดการพึ่งพา
สระน้ าบ้านช่องงับท่ีมีค่าใช้จ่ายค่าน้ าเป็นจ านวนมาก 

นายสมปอง ชัยศิริ – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนหมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ เห็นด้วยท่ี
จะด าเนินการ สอบถามเม่ือขยายแล้วน้ าจะมีเพียงพอหรือไม่ 

นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง –ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนหมู่ท่ี ๓ บ้านช่องไทร เห็นด้วยท่ีจะ
ด าเนินการเพราะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน  

นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ – ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงหากมีการด าเนินการขุดลอก
สระก็จะท าให้มีปริมาณน้ าเพิ่มขึ้น ต้องขอบคุณผู้ใหญ่วิสูตรท่ีบริจาคท่ีดิน เมื่อรับบริจาคมาก็มา
วิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าและเห็นว่าถ้าด าเนินการก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

 
/ประธานสภาฯ... 
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 ประธานสภาฯ  - ขอมติพิจารณาขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการโครงการขุดสระผู้ใหญ่วิสูตรอุทิศ หมู่ท่ี ๖ บ้าน   
ท่าข้ามควาย งบประมาณ ๓๓๓,๐๐๐ บาท 

มติท่ีประชุม – ลงมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๙ คน ดังนี้ 
   อนุมัติ  ๘   เสียง 
   ไม่อนุมัติ - เสียง 
  งดออกเสียง ๑  เสียง ได้แก่ ได้แก่ นายจาตุรงค์ ส่งแสง ต าแหน่งประธานสภาฯ 

 ๔.๖.๑ พิจารณาขออนุมัติกันเงิน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการโครงการขุดสระผู้ใหญ่วิสูตรอุทิศ หมู่ที่ ๖ บ้านท่าข้ามควาย งบประมาณ ๓๓๓,๐๐๐ 
บาท 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯช้ีแจงเหตุผลการขออนุมัติกันเงิน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค รายการโครงการขุดสระผู้ใหญ่วิสูตรอุทิศ หมู่ท่ี ๖ บ้านท่าข้ามควาย งบประมาณ 
๓๓๓,๐๐๐ บาท 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย –ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฯ ให้ช้ีแจง
เหตุผลการขออนุมัติกันเงิน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการโครงการ 
ขุดสระผู้ใหญ่วิสูตรอุทิศ หมู่ท่ี ๖ บ้านท่าข้ามควาย งบประมาณ ๓๓๓,๐๐๐ บาท เนื่องจากก าลัง
จะส้ินปีงบประมาณ ไม่สามารถท่ีจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทันปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แต่มีความ
จ าเป็น ท่ีจะต้องใช้งบประมาณ จึงขออนุมั ติกัน เงิน เพื่ อด าเนินการเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ข้อ ๕๙ วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

ประธานสภาฯ  - ขอมติพิจารณาขออนุมัติกันเงิน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการ
โครงการขุดสระผู้ใหญ่วิสูตรอุทิศ หมู่ท่ี ๖ บ้านท่าข้ามควาย งบประมาณ ๓๓๓,๐๐๐ บาท 

มติท่ีประชุม – ลงมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๙ คน ดังนี้ 
   อนุมัติ  ๘   เสียง 
   ไม่อนุมัติ - เสียง 
  งดออกเสียง ๑  เสียง ได้แก่ ได้แก่ นายจาตุรงค์ ส่งแสง ต าแหน่งประธานสภาฯ 

 ๔.๗ พิจารณาขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการปรับปรุงและซ่อมแซม
ถนนดินเดิมภายในต าบล 
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ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผลการขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน
ดินเดิมภายในต าบล 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ – ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน รับมอบหมายจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงเหตุผลการขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวด
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการโครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนดินเดิมภายในต าบล เหตุผลเนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนถนนดินเดิม
ในต าบลช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อประชาชนสัญจรล าบาก ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน 
จ านวนถนนท่ีซ่อมแซมจ านวน ๑๘ สาย โดยถมหินผุพร้อมปรับเกล่ีย จึงจ าเป็นต้องโอน
งบประมาณเพื่อด าเนินการโครงการ โอนเพิ่มแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง รายการโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดินเดิมภายในต าบล งบประมาณ 
๓๕๔,๑๐๐ บาท โอนลดจาก แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณต้ังไว้ 
๑,๐๓๘,๗๘๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๗๔,๗๙๐ บาท โอนลด ๗๔,๗๙๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๐ บาท โอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน งบประมาณ
ต้ังไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๔,๐๐๐ บาท โอนลด ๒๔,๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๐ บาท โอนลดจาก แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รายการค่าเดินทางไปราชการ งบประมาณต้ัง
ไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๖๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๖๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐ บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
งบประมาณต้ังไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๖,๘๖๑.๐๙ บาทโอนลด 
๓,๘๑๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๓,๐๕๑.๐๙ บาท และโอนลดจากแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณต้ังไว้ ๗๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน ๑๙๓,๕๐๐ บาท โอนลด ๑๙๑,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนงบ ๒,๐๐๐ 
บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอน
ลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายอ าพล ย่าเหล – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนหมู่ท่ี ๔ บ้านวังตง เห็นด้วยท่ีจะ
ด าเนินการโครงการนี้ เพราะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ี มีความคุ้มค่าท่ีจะด าเนินการ
เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

/นายวรพงศ์... 
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นายวรพงศ์ มานะกล้า – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนหมู่ท่ี ๒ บ้านนากลาง เห็นด้วยและ

สอบถามสาเหตุท่ีไม่มีโครงการซ่อมแซมถนนสายนายเหม หมู่ท่ี ๔ 
นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง –ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนหมู่ท่ี ๓ บ้านช่องไทร เห็นด้วยท่ีจะ

ด าเนินการเพราะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน แต่เป็นห่วงเรื่องชนิดหินท่ีน ามาถมอาจมีปัญหาต่อ
การสัญจรได้เพราะถนนไม่เรียบ  

นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ – ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงหากมีการด าเนินการก็จะเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ถนนดินเดิมเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนก็จะมีปัญหา ในเรื่องมาตรฐานการซ่อม
เป็นไปตามงบประมาณและสถานการคลังด้วย กรณีถนนดินเดิมสายนายเหม คาดว่าส้ินปีจะ
ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 

 ประธานสภาฯ  - ขอมติพิจารณาขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดินเดิม
ภายในต าบล งบประมาณ ๓๕๔,๑๐๐ บาท 

มติท่ีประชุม – ลงมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๙ คน ดังนี้ 
   อนุมัติ  ๘   เสียง 
   ไม่อนุมัติ - เสียง 
  งดออกเสียง ๑  เสียง ได้แก่ ได้แก่ นายจาตุรงค์ ส่งแสง ต าแหน่งประธานสภาฯ 

 ๔.๗.๑ พิจารณาขออนุมัติกันเงิน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายการโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดินเดิมภายในต าบล งบประมาณ ๓๕๔,๑๐๐ 
บาท 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผลการขออนุมัติกันเงิน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง รายการโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดินเดิมภายในต าบล งบประมาณ 
๓๕๔,๑๐๐ บาท 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย –ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฯให้ช้ีแจง
เหตุผลการขออนุมัติกันเงิน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการ
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดินเดิมภายในต าบล งบประมาณ ๓๕๔,๑๐๐ บาท เนื่องจาก
ก าลังจะส้ินปีงบประมาณ ไม่สามารถท่ีจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทันปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แต่มี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้งบประมาณ จึงขออนุมัติกันเงินเพื่อด าเนินการเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ข้อ ๕๙ วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

ประธานสภาฯ  - ขอมติพิจารณาขออนุมัติกันเงิน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการ
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดินเดิมภายในต าบล งบประมาณ ๓๕๔,๑๐๐ บาท 

/มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม – ลงมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๙ คน ดังนี้ 
   อนุมัติ  ๘   เสียง 
   ไม่อนุมัติ - เสียง 
  งดออกเสียง ๑  เสียง ได้แก่ ได้แก่ นายจาตุรงค์ ส่งแสง ต าแหน่งประธานสภาฯ 

 ๔.๘ พิจารณาขออนุมัติกันเงิน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะนาซะห์ทุ่งตากแดด –ยางงาม หมู่ที่ ๓ บ้าน
ช่องไทร งบประมาณ ๔๙๐,๔๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯช้ีแจงเหตุผลการขออนุมัติกันเงิน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะนาซะห์ทุ่งตากแดด –ยางงาม 
หมู่ท่ี ๓ บ้านช่องไทร งบประมาณ ๔๙๐,๔๐๐ บาท 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย –ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฯ ให้ช้ีแจง
เหตุผลการขออนุมัติกันเงิน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะนาซะห์ ทุ่งตากแดด – ยางงาม หมู่ ท่ี  ๓ บ้าน ช่องไทร 
งบประมาณ ๔๙๐,๔๐๐ บาท เนื่องจากก าลังจะส้ินปีงบประมาณ ไม่สามารถท่ีจะด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างทันปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แต่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้งบประมาณ จึงขออนุมัติกัน
เงินเพื่อด าเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

ประธานสภาฯ  - ขอมติพิจารณาขออนุมัติกันเงิน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะนาซะห์ทุ่งตากแดด –ยางงาม หมู่ท่ี ๓ บ้านช่องไทร 
งบประมาณ ๔๙๐,๔๐๐ บาท 

มติท่ีประชุม – ลงมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๙ คน ดังนี้ 
   อนุมัติ  ๘   เสียง 
   ไม่อนุมัติ - เสียง 
  งดออกเสียง ๑  เสียง ได้แก่ ได้แก่ นายจาตุรงค์ ส่งแสง ต าแหน่งประธานสภาฯ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ 
  - ไม่มี 
 
 
 
 

/ปิดประชุม... 
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ปิดประชุมเวลา  1๖.๕๐ น. 
                       
 
 
                                   ลงช่ือ........................................................ผู้บันทึกการประชุม 
                                                  (นายสุริยันต์ อยู่ล่าย) 
                                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
                                                          
 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาได้ด าเนินการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว 

  
 เมื่อวันท่ี...................................................................ปรากฏว่ามีความถูกต้องตามท่ีได้มีการประชุมสภา 
 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
ลงช่ือ...........................................................             ลงช่ือ............................................................. 
             (นายประสาน บุญยะรัตณ์)                                   (นายยูหอด  สวัสดี)                                                     
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 
 
 
 
                                                     

ลงช่ือ............................................................. 
                                                 (..........................................) 
                                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว 
จากการประชุมสภาฯ เมื่อวันท่ี...................................................... 

 
 
                                    ลงช่ือ..................................................................... 
                                                      (นายจาตุรงค์  ส่งแสง) 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  
 


