
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 

สมัยวิสำมัญ สำมัญที่ 1   ประจ ำปี 25๖2 
ครั้งที ่ 2  

วันที่  14  เดือน มิถุนำยน  พ.ศ. 25๖๒ 
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 

ผู้มำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ ประธำนสภำฯ เสน่ห์ อ่องสันเทียะ  
2 นำยชุม ธงสันเทียะ รองประธำนสภำฯ ชุม ธงสันเทียะ  
3 นำยส ำรำญ พินิจ เลขำนุกำรสภำฯ ส ำรำญ พินิจ  
4 นำยชิด                              อยู่พันดุง ส.อบต.หมู่ที่ 1 ชิด                 อยู่พันดุง  
5 นำยจรัส ดำขุนทด ส.อบต.หมู่ที่ 2 จรัส ดำขุนทด  
6 นำยงิ้ว ดีขุนทด ส.อบต.หมู่ที่ 2 งิ้ว ดีขุนทด  
7 นำยประวิทย์ สระขุนทด ส.อบต.หมู่ที่ 3 ประวิทย์ สระขุนทด  
8 นำยประมวล เดือยขุนทด ส.อบต.หมู่ที่ 3 ประมวล เดือยขุนทด  
9 นำยประจวบ ดิษฐกำร ส.อบต.หมู่ที่ 4 ประจวบ ดิษฐกำร  

10 นำยบุญมี เทียงจันทึก ส.อบต.หมู่ที่ 4 บุญมี เทียงจันทึก  
11 นำยชุนห์ เจริญ ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ชุนห์ เจริญ  

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นำยสมพงษ์ ไกรฤกษ์ นำยก อบต. สมพงษ์ ไกรฤกษ์  
2 นำยคฑำวุธ ไกรฤกษ์ รองนำยก อบต. คฑำวุธ ไกรฤกษ์  
3 นำยประมูล ดำนขุนทด รองนำยก อบต. ประมูล ดำนขุนทด  
4 นำยสมศักดิ์ ดงสันเทียะ เลขำนุกำรฯ สมศักดิ์ ดงสันเทียะ  
5 นำงสำววนิดำ ถีสูงเนิน รองปลัด อบต. วนิดำ ถีสูงเนิน  
6 นำงฉันทนำ พระเดชพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ฉันทนำ พระเดชพงษ์  
7 นำยปัณณทัต นอขุนทด ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ปัณณทัต นอขุนทด  
8 นำงกนกลักษณ์ แดดขุนทด หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด กนกลักษณ์ แดดขุนทด  
9 นำงสำวรุ่งกำนต์ ไกรฤกษ์ นักพัฒนำชุมชน รุ่งกำนต์ ไกรฤกษ์  

10 น.ส.วชัรำภรณ ์ เชื้อขุนทด นักจัดกำรงำนทั่วไป วัชรำภรณ ์ เชื้อขุนทด  
11 น.ส.อัญชลินทร์ ปัญจะศรี นักวิชำกำรพัสดุ อัญชลินทร์ ปัญจะศรี  
12 นำงสำวปรินดำ ดิกขุนทด นักทรัพยำกรฯ ปรินดำ ดิกขุนทด  
13 นำยประดิษฐ์  สำรจันทร์ นักป้องกันฯ ประดิษฐ์ สำรจันทร์  
๑๔ นำงสำวรุ่งทิพย์ พิมพ์ขุนทด นักวิเครำะห์ฯ รุ่งทิพย์   พิมพ์ขุนทด  
๑๕ นำงสำวอุษำ นนท์ขุนทด เจ้ำพนักงำนธุรกำร อุษำ นนท์ขุนทด  
16 นำงสุดำรัตน์  พ่ึงสูงเนิน นักจัดเก็บรำยได้ฯ สุดำรัตน์ พ่ึงสูงเนิน  
17 นำงประอรรัตน์ ดำงขุนทด ลูกจ้ำงประจ ำ ประอรรัตน์  ดำงขุนทด  
18 นำงนุชลีย์   นุขุนทด ครูผู้ดูแลเด็ก นุชลีย์   นุขุนทด  
19 นำงแตงอ่อน อินทำพันธ์ ผู้ดูแลเด็ก แตงอ่อน อินทำพันธ์  
20 นำงสมสอน ยศสันเทียะ ผู้ดูแลเด็ก สมสอน ยศสันเทียะ  
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เริ่มประชุมเวลำ   09.30 น. 
นำยส ำรำญ  พินิจ  บัดนี้ มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก    ได้มำลงชื่อและเข้ำนั่งในที่ 
เลขำนุกำรสภำฯ ประชุมทั้ง  ๑๐  ท่ำน  ครบองค์ประชุมแล้ว   ขอเรียนเชิญท่ำนประธำนสภำองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอกอ่ำนประกำศก ำหนดสมัยประชุมและประกำศเรียก
ประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ แล้วกล่ำวเปิดประชุมสภำ ฯ ตำมระเบียบวำระกำร
ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี ๒๕๖๒  
ประธำนสภำ ฯ   ครั้งที่  1  ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ขอเชิญเข้ำร่วมโครงกำรเด็กต ำบลด่ำนนอก ว่ำยน้ ำเป็น เล่นน้ ำได้ โตไปไม่จมน้ ำ  
ประจ ำปี 2562  ในวันที่ 20 มิถุนำยน 2562 ตั้งแต่เวลำ 09.00 เป็นต้นไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
 รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23  

  เมษำยน 2562 และ สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2562  
มติที่ประชุมสภาฯ  มีมติเห็นชอบรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23  
  เมษำยน 2562 และ สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2562  

- เห็นชอบ         9   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ  -    ไม่มี 
- งดออกเสียง   ๑ เสียง  (ประธำนสภำ) 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขณะนี้เวลำ 10.30 น.ผมขอพักเป็นเวลำ 30 นำที ตั้งแต่เวลำ 10.30–11.00 น. 
(ประธำนสภำฯ)   ก่อนจะประชุมพิจำรณำในวำระต่อไป และขอให้เข้ำห้องประชุมอีกครั้งเวลำ  

11.0 . ขอให้รักษำเวลำ ขอเชิญพักครับ 
*************10.30 – 11.00 น.**************** 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขณะนี้เวลำ 11.00 น.สมำชกิสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกท่ำนเข้ำนั่งใน 
(ประธำนสภำฯ)   ที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอด ำเนินกำรในระเบียบวำระท่ี 3 ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องท่ีเสนอเพื่อพิจารณา 

๓.1  ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒๕๖๒ ครั้งที่ 7 

นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ  ขอเชิญ ท่ำนปลัด อบต ชี้แจงข้อระเบียบและรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
(ประธำนสภำ อบต.)  และ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบระมำณ พ.ศ.2562  

ครั้งที่ 7  ครับ 
นายส าราญ  พินิจ          อำศัยอ ำนำจควำมตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ 
(ปลัด อบต.ด่ำนนอก)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ กำร 

โอนและกำรเปลี่ยนแปลงงบประมำณ ข้อ ๒7  กำรโอนเงินงบประมำณในหมวดค่ำ 
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยนหรือโอนตั้ง
จ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น และ ข้อ ๓๒ กำรโอน
งบประมำณรำยจ่ำยหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย เมื่อได้รับ 
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อนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจแล้วให้ประกำศโดยปิดประกำศให้ประชำชนทรำบเพ่ือให้
ประชำชนทรำลแล้วแจ้งกำรประกำศให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพ่ือทรำบภำยในสิบห้ำ 
วัน ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่ำวนต ำบลให้แจ้งนำยอ ำเภอหรือปลัดอ ำเภอผู้เป็น 
หัวหน้ำประจ ำกิ่งอ ำเภอ    ส ำหรับกำรโอนงบประมำณครั้งนี้  หน่วยงำนส่วนต่ำง ๆ 
แต่ละกองได้ท ำกำรตรวจสอบงบประมำณแล้ว งบประมำณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ  จึงมี
ควำมจ ำเป็นต้องโอนงบประมำณเพ่ิมเพ่ือให้กำรบริหำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ดังนี้ 
ส านักงานปลัด 
โอนลด งบประมาณ 94,000 บาท 
แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร   งำนกีฬำและนันทนำกำร  งบ
ด ำเนินงำน  ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ โครงกำรแข่งขันกีฬำต ำบลด่ำนนอกต้ำนยำเสพติด งบประมำณ
อนุมัติ 100,000 บำท งบประมำณก่อนโอน 100,000 บำท โอนลด 94,000 
บำท งบประมำณคงเหลือ 6,000 บำท  
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณ  94,000 บาท 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนทั่วไป งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน  แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน  งบประมำณ
อนุมัติ 0 บำท โอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่  94,000 บำท 
โอนลด  5,000 บาท 
แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร   งำนกีฬำและนันทนำกำร  งบ
ด ำเนินงำน  ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ โครงกำรแข่งขันกีฬำต ำบลด่ำนนอกต้ำนยำเสพติด งบประมำณ
อนุมัติ 100,000 บำท งบประมำณก่อนโอน 6,000 บำท โอนลด 5,000 บำท 
งบประมำณคงเหลือ 1,000 บำท  
โอนเพิ่ม 5,000 บาท 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนทั่วไป งบด ำเนินงำน ค่ำวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น งบประมำณอนุมัติ 50,000 บำท งบประมำณก่อนโอน 0 บำท โอน
เพ่ิม 5,000 บำท งบประมำณหลังโอน 5,000 บำท 
โอนลด  15,000 บาท 
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น งบ
ด ำเนินงำน ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ โครงกำรสืบสำนประเพณีวันสงกรำนต์ งบประมำณอนุมัติ 
80,000 บำท งบประมำณคงเหลือ 80,000 บำท โอนลด 15,000 บำท 
งบประมำณหลังโอน 65,000 บำท 
โอนเพิ่ม 15,000 บาท 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนทั่วไป งบด ำเนินงำน ค่ำสำธำรณูปโภค  ค่ำ
ไฟฟ้ำ งบประมำณอนุมัติ 110,000 บำท งบประมำณก่อนโอน 35,384.42 บำท 
โอนเพิ่ม 15,000 บำท งบประมำณหลังโอน 50,384.42 บำท 
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กองคลัง 
โอนลด งบประมาณ 10,000 บาท 
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น งบ
ด ำเนินงำน ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ โครงกำรสืบสำนประเพณีวันสงกรำนต์ งบประมำณอนุมัติ 
80,000 บำท งบประมำณคงเหลือ 65,000 บำท โอนลด 10,000 บำท 
งบประมำณหลังโอน 55,000 บำท 
โอนเพิ่ม งบประมาณ 10,000 บาท 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบด ำเนินงำน ค่ำวัสดุ วัสดุ
คอมพิวเตอร์   งบประมำณอนุมัติ 20,000 บำท งบประมำณก่อนโอน 8,285 
บำท โอนเพิ่ม 10,000 บำท งบประมำณหลังโอน 18,285 บำท 
โอนลด  งบประมาณ 20,000 บาท 
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น งบ
ด ำเนินงำน ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ โครงกำรสืบสำนประเพณีวันสงกรำนต์ งบประมำณอนุมัติ 
80,000 บำท งบประมำณคงเหลือ  55,000 บำท โอนลด 20,000 บำท 
งบประมำณหลังโอน 35,000 บำท 
โอนเพิ่ม งบประมาณ 20,000 บาท 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบด ำเนินงำน ค่ำใช้สอย  รำยจ่ำย
เกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ  ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเดินทำงไปรำชกำร  งบประมำณอนุมัติ 50,000 บำท งบประมำณก่อนโอน 
กองช่าง 
โอนลด  งบประมาณ 5,000 บาท 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ งบด ำเนินงำน ค่ำวัสดุ วัสดุก่อสร้ำง  งบประมำณอนุมัติ 60,000 บำท 
งบประมำณก่อนโอน 60,000 บำท โอนลด  5,000 บำท งบประมำณหลังโอน 
55,000 บำท 
โอนเพิ่ม งบประมาณ 5,000 บาท 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ งบด ำเนินงำน ค่ำวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์   งบประมำณอนุมัติ 10,000 
บำท งบประมำณก่อนโอน 2,780 บำท งบประมำณหลังโอน  7,780 บำท 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
โอนลด  5,000 บาท 
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น งบ
ด ำเนินงำน ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ โครงกำรสืบสำนประเพณีวันสงกรำนต์ งบประมำณอนุมัติ 
80,000 บำท งบประมำณคงเหลือ 35,000 บำท โอนลด 5,000 บำท 
งบประมำณหลังโอน 30,000 บำท 
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โอนเพิ่ม 5,000 บาท 
แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบด ำเนินงำน ค่ำวัสดุ 
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว งบประมำณอนุมัติ 20,000 บำท งบประมำณคงเหลือ 
7,964 บำท โอนเพิ่ม 5,000 บำท งบประมำณหลังโอน 12,964 บำท 
โอนลด  6,000 บาท 
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น งบ
ด ำเนินงำน ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ โครงกำรสืบสำนประเพณีวันสงกรำนต์ งบประมำณอนุมัติ 
80,000 บำท งบประมำณคงเหลือ 30,000 บำท โอนลด 6,000 บำท 
งบประมำณหลังโอน 24,000 บำท 
โอนเพิ่ม 6,000 บาท 
แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบด ำเนินงำน ค่ำวัสดุ 
วัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมำณอนุมัติ 10,000 บำท งบประมำณคงเหลือ 650 
บำท โอนเพิ่ม 6,000 บำท งบประมำณหลังโอน 6,650 บำท 
โอนลด งบประมาณ 16,000 บาท 
แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบบุคลำกร เงินเดือน 
(ฝ่ำยประจ ำ) เงินเดือนพนักงำน งบประมำณอนุมัติ 790,920 บำท งบประมำณ
คงเหลือ 361,770 บำท โอนลด 16,000 บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน 
345,770 บำท 
โอนเพิ่ม งบประมาณ 16,000 บาท 
แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษำ งบเงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร โครงกำรอำหำรกลำงวันส ำหรับโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ) งบประมำณอนุมัติ 768,000 
บำท งบประมำณคงเหลือ 190,000 บำท โอนเพ่ิม 16,000 บำท งบประมำณ
คงเหลือ  206,000 บำท 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ตำมท่ีได้ชี้แจงรำยละเอียดกำรขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
(ประธำนสภำฯ) งบประมำณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 7  แล้วนั้น  มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยแสดงควำม

คิดเห็นในประเด็นต่ำง ๆ  หรือไม่ หำกมีก็ขอเชิญยกมือครับ 
นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ   ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมว่ำเห็นชอบ กำรขออนุมัติกำรขออนุมัติโอนงบประมำณ 
(ประธำนสภำฯ) รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖2  ครั้งที่ 7 หรือไม่  หำกเห็นชอบโปรดยก

มือครับ 
มติที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบอนุมัติกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖2  

ครั้งที่  7   ดังนี้ 
- เห็นชอบ        9   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ        -    ไม่มี 
- งดออกเสียง        ๑   เสียง  (ประธำนสภำ) 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขณะนี้เวลำ 12.00 น.ผมขอพักเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลำ 12.00–13.00 น. 
(ประธำนสภำฯ)   ก่อนจะประชุมพิจำรณำในวำระต่อไป และขอให้เข้ำห้องประชุมอีกครั้งเวลำ  

13.00. ขอให้รักษำเวลำ ขอเชิญพักรับประทำนอำหำรครับ 
**********************12.00 – 13.00 น.************************ 
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นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขณะนี้เวลำ 13.00 น.สมำชกิสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกท่ำนเข้ำนั่งใน 
(ประธำนสภำฯ)   ที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอด ำเนินกำรต่อไปครับ 
    ๓.2  ญัตติเสนอเพื่อขออนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ 2 
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ  ขอเชิญ ท่ำนปลัด อบต ชี้แจงข้อระเบียบและรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
(ประธำนสภำ อบต.)  และ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเงินสะสมคงเหลือขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก  

ต่อไปครับ 
นำยส ำรำญ  พินิจ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยว่ำด้วยกำรรับเงินจ่ำยเงิน กำรฝำก  
(ปลัด อบต.ด่ำนนนอก) และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 

๓)  พ.ศ. ๒๕๕๘  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561  หมวด ๘ ข้อ ๘๗ 
ทุกสิ้นปีงบประมำณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรำยรับรำยจ่ำยแล้ว 
ให้กันยอดเงินสะสมประจ ำปีไว้ร้อยละสิบห้ำของทุกปี เพ่ือเป็นทุนส ำรองเงินสะสม 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจใช้จ่ำยเงินทุนส ำรองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้ำของเงินสะสม ณ วันที่ 1 

ตุลำคมของปีงบประมำณนั้น ให้ขอควำมเห็นชอบจำกสภำท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด 
(2) กรณีท่ีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ำรองเงินสะสมเกินร้อยละ
สิบห้ำของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีนั้น หำกมีควำมจ ำเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอำจน ำเงินทุนส ำรองเงินสะสมเฉพำะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ำยได้ภำยใต้เงื่อนไข
ข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจำกสภำท้องถิ่น” 
“ข้อ 88 กิจกำรใดท่ีมีงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีอนุญำตให้จ่ำยได้แล้ว แต่ระยะ
สำมเดือนแรกของปีงบประมำณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรำยได้ไม่เพียงพอที่จะ
ด ำเนินกำรตำมงบประมำณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจน ำเงินสะสมทดรองจ่ำย
ไปพลำงก่อนได้ 

กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งกำรจัดสรรเงินอุดหนุนที่รัฐบำล
ระบุวัตถุประสงคใ์ห้ไปด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ยกเว้นงบลงทุน แต่ยังมิได้รับเงิน 
หำกมีควำมจ ำเป็นต้องใช้จ่ำยเงินก่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจยืมเงินสะสม
ทดรองจ่ำยไปพลำงก่อนได้ เมื่อได้รับเงินงบประมำณดังกล่ำวแล้วให้บันทึกบัญชีส่ง
ใช้เงินสะสมที่ยืมตำมวิธีกำรที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนด 

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีกิจกำรพำณิชย์ หำกมีควำมจ ำเป็น
กิจกำรพำณิชย์อำจขอยืมเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปทดรองจ่ำย
เพ่ือบริหำรกจิกำรก่อนได้ โดยขอควำมเห็นชอบจำกสภำท้องถิ่นและให้ส่งชดใช้เงิน
ยืมเงินสะสมเมื่อสิ้นปีงบประมำณ 

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีผู้รับบ ำนำญรำยใหม่หรือผู้รับบ ำนำญ
ที่ย้ำยภูมิล ำเนำและประสงค์จะโอนกำรรับเงินบ ำนำญไปรับในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประเภทเดียวกันในท้องที่ที่ย้ำยไปอยู่ใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่อำจยืมเงินสะสมทดรองจ่ำยให้กับผู้รับ ำนำญนั้นได้ 
โดยอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น และเม่ือได้รับเงินคืนให้บันทึกบัญชีส่งใช้เงินสะสมที่
ยืมตำมวิธีกำรที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนด” 
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจใช้จ่ำยเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจำกสภำ
ท้องถิ่น 
ภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ให้กระท ำได้เฉพำะกิจกำรซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเก่ียวกับด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม หรือกิจกำรที่เป็นกำรเพ่ิมพูนรำยได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกำรที่จัดท ำเพ่ือบ ำบัดควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตำมระเบียบแล้ว 
(3) ให้กันเงินสะสมส ำรองจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรไม่น้อยกว่ำสำมเดือนและ
กันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีนั้น เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนและกรณีท่ีมี สำธำรณภัยเกิดข้ึน 
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด ำเนินกำร ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หำกไม่
ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำ ที่ก ำหนดให้กำรใช้จ่ำยเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ำยเงินสะสม โดยค ำนึงถึงฐำนะกำรเงินกำรคลัง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภำพในระยะยำว ” 
“ข้อ 89/1 ในกรณีท่ีมีภำรกิจตำมนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำลหรือ
กระทรวงมหำดไทย และจ ำเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำร 
โดยมีควำมจ ำเป็นต้องใช้จ่ำยจำก งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
งบประมำณดังกล่ำวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไข กำรใช้จ่ำยเงินสะสมหรือ
เงินทุนส ำรองเงินสะสมตำมข้อ 87 และข้อ 89 ปลัดกระทรวงมหำดไทย  อำจ
อนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ำยจำกเงินสะสมหรือเงินทุนส ำรอง
เงินสะสมได้ โดยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย” 

 การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก   
 ๑. ข้อมูลเงินสะสม/ส ำรองรำยจ่ำยที่จ ำเป็น ณ วันที่ 30  เมษำยน  ๒๕๖2 
 -  เงินสะสมที่น ำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลักจำกตรวจสอบยอดเงิน  

และหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝำก ก.ส.ท.  หรือ  ก.ส.อ. แล้ว 
จ ำนวน ๑2,349.192.92 บำท 
- ส ำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรหรืออยู่ระหว่ำง 
ด ำเนินกำรและยังไม่ได้เบิกจ่ำย  จ ำนวน  5,171,000 บำท 
- คงเหลือเงินสะสมที่น ำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน  จ ำนวน   
7,178,192.92 บำท 
- ส ำรองงบบุคลำกร  จ ำนวน  3  เดือน  จ ำนวน   1,866,255 บำท 
- ส ำรองจ่ำยประจ ำที่จะต้องจ่ำยให้ประชำชนล่ำช้ำ จ ำนวน ๓ เดือน   
จ ำนวน   ๑,806,600 บำท 
- เงินสะสมคงเหลือ  3,505,337.92 บำท 
- ส ำรองกรณีสำธำรณภัย  10 เปอร์เซ็นต์ จ ำนวน  2,791,000 บำท 
- คงเหลือเงินสะสมที่น ำไปใช้จ่ำยได้  จ ำนวน 714,000 บำท 

นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ  ขอเชิญ ท่ำนนำยกสมพงษ์  ไกรฤกษ์ ได้ชี้แจงรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
(ประธำนสภำ อบต.)  สภำฯ  ต่อไปขอเชิญครับ 
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นำยสมพงษ์  ไกรฤกษ์  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน  ตำมท่ีผมได้ 
(นำยก อบต.ด่ำนนอก) ยื่นญัตติขออนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินสะสม  ประจ ำปี ๒๕๖2 ครั้งที่  2 เนื่องจำก

ประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก ได้รับควำมเดือดร้อน  เนื่องจำก
ถนนมีผิวทำงขรุขระ  เป็นหลุมเป็นบ่อ  กำรสัญจรไปมำไม่สะดวก กำรขนส่งสินค้ำ
ทำงกำรเกษตรเป็นไปด้วยควำมล ำบำก อำจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ำย  เพ่ือ
ด ำเนินกำรโครงกำรเร่งด่วนและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อประชำชนบรรเทำควำม
เดือดร้อนให้แก่ประชำชน จึงเล็งเห็นควำมส ำคัญและมีควำมจ ำเป็นต้องแก้ไขปัญหำ
เพ่ือเป็นกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำโดยให้เกิดประโยชน์กับประชำชนเป็นส ำคัญจึง
มีควำมจ ำเป็นที่ต้องขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๒  
ครั้งที่  2  จ ำนวน   2  โครงกำร  ดังนี้       
(1) โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับเสริมหินคลุก บ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ 1    
จ านวน 182,000 บาท          
สำยข้ำงไร่นำยถนอม ดีขุนทด  ถนนดินถมกว้ำง 5.00 เมตร  ยำว 160.00 เมตร 
สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปรมิำตรดินถมไม่น้อยกว่ำ 400.00 ลูกบำศก์เมตร ลงหิน
คลุกกว้ำง 5.00 เมตร  ยำว 160.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมำตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่ำ 120.00 ลกูบำศก์เมตร พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ มอก.ชั้น 3 เส้น
ผ่ำนศูนย์กลำง 1.00 เมตร 1 จุด จ ำนวน 9 ท่อน ตำมแบบมำตรฐำนที่องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอกก ำหนด พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย  
(2) โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับเสริมหินคลุก บ้านด่านนอก หมู่ที่ 4         
จ านวน 495,000 บาท          
สำยทำงหลวงแผ่นดิน สำย 2180 ด่ำนขุนทด - หนองสรวง ไปทำงทิศเหนือ ถึง 
ส ำนักสงฆ์ 
ช่วงที่ 1 จำกแยกทำงหลวงแผ่นดิน สำย 2180 ด่ำนขุนทด – หนองสรวง ไปทำงทิศ
เหนือ  ถนนดินถมกว้ำง 3.00 เมตร  ยำว 160.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือ
ปริมำตรดินถมไม่น้อยกว่ำ 240.00 ลูกบำศก์เมตร ลงหินคลุกกว้ำง 3.00 เมตร  
ยำว 160.00 เมตร หนำเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 72.00 
ลูกบำศก์เมตร  
ช่วงที่ 2 ต่อจำกช่วงที่ 1 ไปทำงทิศเหนือ  ถนนดินถมกว้ำง 4.00 เมตร  ยำว 
420.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมำตรดินถมไม่น้อยกว่ำ 840.00 
ลูกบำศก์เมตร ลงหินคลุกกว้ำง 4.00 เมตร  ยำว 420.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 252.00 ลูกบำศก ์เมตรพร้อมวำงท่อระบำย
น้ ำ มอก.ชั้น 3 เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.40 เมตร 2 จุดๆละ 6 ท่อน รวมจ ำนวน 12 
ท่อน 
ช่วงที่ 3 แยกจำกช่วงที่ 2 ไปทำงทิศตะวันออก  ลงหินคลกุกว้ำง 4.00 เมตร  ยำว 
90.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 54.00 
ลูกบำศก์เมตร  
ตำมแบบมำตรฐำนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอกก ำหนด    พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย  
รวม 677,000 บาท (หกแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
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ประธำนสภำฯ   ตำมท่ีได้ชี้แจงรำยละเอียดกำรขออนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินสะสมและได้ชี้แจงเกี่ยวกับ 

ระเบียบกำรใช้จ่ำยเงินสะสมแล้วนั้น  มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น
ในประเด็นต่ำง ๆ  หรือไม่ หำกมีก็ขอเชิญยกมือครับ  

ประธำนสภำฯ ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมว่ำเห็นชอบ กำรขออนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินสะสมประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖2  ครั้งที่ 2  หำกเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบอนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖2  ครั้งที่  
2  ดังนี้ 
- เห็นชอบ 9   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ -    ไม่มี 
- งดออกเสียง  ๑ เสียง  (ประธำนสภำ) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด หรือผู้เข้ำร่วมประชุมท่ำนใด มีข้อจะเสนอแนะหรือไม่ครับ  
(ประธำนสภำฯ) 
นำยสมพงษ์ ไกรฤกษ์  แจ้งประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ด้วยองค์กำรบริหำร 
(นำยก อบต.ด่ำนนอก) ส่วนต ำบลด่ำนนอก ได้ด ำเนินกำรทบทวนและจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ. 

(2562 – 2565 ) และสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก ได้อนุมัติแล้วใน
ครำวประชุม เมื่อวันที่ 11 มิถุนำยน 2562 และนำยกได้ประกำศใช้แผนแล้วเมื่อ
วันที่  11 มิถุนำยน 2562  จึงขอแจ้งให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก
ทรำบ   

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  มีท่ำนใดจะสอบถำม หรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับถ้ำไม่มี ผมขอขอบพระคุณ 
(ประธำนสภำฯ)   ทุกท่ำนที่มำประชุมพร้อมเพรียงกันในวันนี้  ถ้ำไม่มีอะไรแล้ว 
    ผมขอปิดกำรประชุม ครับ 
ปิดประชุม      เวลำ   1๕.๐๐  น. 

 

 
        (ลงชื่อ)       ส ำรำญ พินิจ           ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 

                                  (นำยส ำรำญ  พินิจ) 
                     เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 
 

 
- คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 
  (ลงชื่อ)  งิ้ว  ดีขุนทด                  (ลงชื่อ)   จรัส  ดำขุนทด                  (ลงชื่อ)  บุญมี  เทียงจันทึก 
          (นำยงิ้ว  ดีขุนทด)      (นำยจรัส ดำขุนทด )                 ( นำยบุญมี  เที่ยงจันทึก)                 
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม     คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม        คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 

 
 (ลงชื่อ)    เสน่ห์  อ่องสันเทียะ 
          (นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ) 

              ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 


