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รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ / ๒๕๖๔ 

ครั้งที่ ๒ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประธานสภา ฯ ขณะนี้ได้เวลาประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔ สวัสดีสมาชิกสภาฯ                  
ผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน วันนี้สมาชิกสภาฯ ที่มาประชุม
จ านวน ๑๘ คน ไม่มาประชุมจ านวน ๒ คน คือ นางสาววิไลรัก  ใจใส และนางสุขใจ ละจันทร์ลี 
ลาป่วย ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ   
ประธานสภา ฯ ในวันที่ ๑๑-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีเวลา ๕ วัน ในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล สิ่งที่ส าคัญ คือ หลักฐานที่จะต้องน ามา
ประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 
พร้อมตัวจริง รูปถ่ายขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ เซนติเมตร ค่าธรรมเนียมการสมัครนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน ๒,๕๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน ๑,๐๐๐ บาท หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 
๓ ปี ใบรับรองแพทย์ก าหนดไม่เกิน ๑ เดือน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล หลักฐาน
การศึกษาที่แสดงว่าจบการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ได้ก าหนดการศึกษาไว้ 

ประธานสภา ฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๒  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม   

ประธานสภา ฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ครับ 

ประธานสภา ฯ ขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๖  เสียง 

ไม่เห็นชอบ     เสียง  

งดออกเสียง  ๒  เสียง  

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๓   

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม 

ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๔   

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๔   



๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   

ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๕ 

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  

   ๕.๑ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
ประธานสภา ฯ ๕.๑ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขอเชิญผู้บริหารครับ  
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  

สืบเนื่องจากการประชุมในครั้งที่ผ่านมา เรื่องการโอนงบประมาณต้องน าเข้าระบบ หลังจาก 

เข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันนี้จึงต้องมีหนังสือเชิญประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ  

ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน มาประชุม เพ่ือขอกันเงินตามระเบียบ เพราะไม่สามารถด าเนินการได้ทัน

ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จึงมีหนังสือเสนอญัตติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เพ่ือขออนุมัติ

ต่อที่ประชุมสภาฯ ต่อไป ขออนุญาตน าเรียน ค าแถลงญัตติ ประกอบญัตตินายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงมะไฟ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ สมัยวิสามัญ สมัยที่  
๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เรื่อง ขอเสนอญัตติ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หลักการ ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  
เพ่ือกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ดังต่อไปนี้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

-เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ ง ถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer)  

๗,๕๐๐ บาท 

ค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

-โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกน้ า  ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

-เครื่องส ารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) จ านวน ๒ เครื่อง ๕,๐๐๐ บาท 

-เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที) จ านวน ๑ 

เครื่อง  ๘,๙๐๐ บาท 

-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน ๑ ชุด ๒๒,๐๐๐ บาท 

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบลงทุน  

ค่าครุภัณฑ์การเกษตร 

-เครื่องปั๊มน้ าแบบอัตโนมัติ  ๔,๕๐๐ บาท 



๓ 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

-เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล ๒๓,๐๐๐ บาท 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง 

สิ่งสาธารณูปโภค 

-โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะไฟ ๙๕,๐๐๐ บาท 

-โครงการก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กทางลงสระน้ าบ้านหนองไผ่  ๘๐,๐๐๐ บาท 

-โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  ๓๗๐,๐๐๐ บาท 

 

เหตุผล  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๔ จ านวน ๑,๐๑๕,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างดังกล่าว เนื่องจากไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จึงขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ

เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคแรก  

“ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี 

ความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงิน

ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” จึงขอเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติจากสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลดงมะไฟ กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน 

๑,๐๑๕,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  

ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ พิจารณา ต่อไป ครับ 

ประธานสภาฯ ตามท่ีสภาฯได้ลงมติให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณ แต่โครงการดังกล่าวนั้น ไม่สามารถ 

ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้ได้ทัน ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ทางผู้บริหาร 

จึงขออ านาจสภาฯ เพ่ือกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ในปี ๒๕๖๕ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด 

จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม  

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นสมควรให้ผู้บริหารกันเงินไว้เพ่ือจ่ายเหลื่อมปี ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

จ านวน ๑,๐๑๕,๙๐๐ บาท กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๗ เสียง 

ไม่เห็นชอบ    เสียง 



๔ 
 

งดออกเสียง ๑  เสียง 

ประธานสภาฯ ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖  

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   

ประธานสภา ฯ ขอเชิญครับ 

นายศุภกิจ  วงศ์เตชะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
   ผมขอสอบถามว่าโครงการปี ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ได้ด าเนินการครบทุกหมู่บ้านหรือยัง ส าหรับ 
   หมู่บ้านผมยังขาดโครงการรางระบายน้ า จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
   โครงการรางระบายน้ า หมู่ที่ ๑๑ ก าลังด าเนินการตามระเบียบพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะแจ้ง 
   ผู้รับจ้างมาท าสัญญาและด าเนินการ ครับ 
ประธานสภาฯ ก่อนปิดการประชุม ขอแจ้งนัดประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๔  

ในวันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. การแต่งกาย ชุดสุภาพ มีสมาชิกสภาฯ 

ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม่ 

  

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๒๕ น. 

      

 

ลงชื่อ………………………………ผู้จดรายงานการประชุม 

  (นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล) 

        เลขานุการสภา อบต. 

 

 

 

ลงชื่อ……………………………….ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

      (นายพิทักษ์  พิมพ์ภูค า) 

         ประธานสภา อบต. 

 

 

 



๕ 
 

ลงชื่อ……………………………….ผู้รับรองรายงานการประชุม 

       (นายอดิศัย  พิมพ์ภูค า) 

      สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

 

 

ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม       ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม 

  (นางสาวบุญเลิศ  วงศ์บาตร)                  (นายทัศนา  จูมสีสิงห์) 

    สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗                 สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

 

 

ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม      ลงชื่อ……………………………ผู้รบัรองรายงานการประชุม 

       (นายถวิล  ค าชมภู)        (นางสุขใจ  ละจันทร์ลี) 

   สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔               สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 

 

 

ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม      

             (นางนิตยา  พีระธรรม)        

   สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐     
 


