
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ครั้งที่   ๑  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

เมื่อวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
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นายนิคม      ยันกระโทก 
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นายสร้อย     เสาะด้น 
นายบุญกอง  อนุมาตย์ 
นางมรกต     ศิริภัย 
นางจิตดานันย์  เครือวงษ์ 
นายไก่       ป้องโสม 
นายศักดิ์ชัย  แย้มโกสุม 
 

ประธานสภา อบต.ไทรทอง 
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นางบุญถม   ยางสา 
นายภาคภูมิ  ค ายอด 
นายมานะ  ยางสามัญ 
นายพุฒิพงศ์  สมบูรณ์พงษ์ 
นายนิกร  เหลืองจันทึก 
นางรัตนา  ค ายอด 
นางสาวพัสตราภรณ์  เดชอนันทวิทยา 
นางสาวพัชรดา  ลุนละวงค์ 
นายสมนึก  ดุมภา 
นางสุภาภรณ์  กลิ่นศรีสุข 
นางสาวศุภานันท์  ผลศิริ 
นางสาวเนตรทราย  จันทร์มี 
นางสาวจาฬญา  อ่อนน้อม 
นางสุขกาย  ทองขยัน 
นางสาวอภิญญา  ภูตน 
นางอรัญญา  ฤทธิ์มังกร 

นายก อบต.ไทรทอง 
รองนายก อบต.ไทรทอง 
รองนายก อบต.ไทรทอง 
เลขานุการนายก อบต.ไทรทอง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหินกอง 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่  ๕ 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
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ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

 
 

/ล าดบัที่... 
 



 
- ๒ – 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

๑๗. 
๑๘. 
๑๙. 
๒๐. 

 

นางสังเวียน  สุดามาส 
นางสาวเยาวลักษณ์  แก้วค าปอด 
นางสาวชนิดา  กิ้มสุวรรณ 
นางสาวจินดารัตน์  แก้วเกต 
 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
พนักงานจ้างเหมา 
พนักงานจ้างเหมา 
พนักงานจ้างเหมา 
 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑. 
 

นายอ านาจ  มาศส าโรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ หมู่ที่ ๗ ลากิจ 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. 
 

เมื่อถึงเวลา   
๐๙.๐๐ น.  สมาชิกฯ  มาครบองค์ประชุมแล้ว  เลขานุการสภาฯ  ได้ให้สัญญาณเชิญสมาชิกฯ  
เข้าประจ าที่และเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  ไดก้ล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการตามระเบียบวาระฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม - เนื่องด้วยนายอ านาจ  มาศส าโรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง หมู่ที่ 7      
ประธานสภา อบต. มีความจ าเป็นต้องไปร่วมงานศพญาติที่ต่างจังหวัด  จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ครั้งที่ ๑  
                               วันที่  ๒๔   เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม ตามท่ีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ได้ตรวจดูรายงานการประชุมครั้ง 
ประธานสภา อบต. ที่แล้วตามส าเนารายงานการประชุมสภาฯ ที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมจึงขอให้ทุกท่าน

ได้อ่านและพิจารณารายงานการประชุม  มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีขอให้
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองพิจารณาว่าจะรับรองรายงานการประชุมฯ  
ครั้งที่แล้วหรือไม่  หากรับรองโปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  - รับรอง  ๑2  เสียง   
   - ไม่รับรอง  -  เสียง 
   - งดออกเสียง  ๑  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๓  ญัตติเพ่ือพิจารณา 

๓.๑    พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  และก าหนดสมัยประชุม 
สามัญสมัยแรก ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๕    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ข้อ  ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย 
 

/ประขุมสมัย... 
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ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ
ปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสภาประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดย
ให้น าความในข้อ ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม - การก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และก าหนดสมัยประชุม 
ประธานสภา อบต. สามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ให้สมาชิกสภาได้เสนอจะก าหนดสมัยประชุมจ านวนกี่สมัย 

ผู้เสนอ 
นางสาววิไลวรรณ  บุญศรี - เสนอให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี  ๒๕๖๔  จ านวน  ๔  สมัย  ดังนี ้
(สมาชิก อบต. ม.๑) สมัยที่  1  ระหว่างวันที่  12 – 26  กุมภาพันธ์  256๔  ระยะเวลา  15  วัน 

สมัยที่  ๒  ระหว่างวันที่  26  เมษายน – 10  พฤษภาคม  256๔  ระยะเวลา  15  วนั 
สมัยที่  3  ระหว่างวันที่  10 – 24  สิงหาคม  256๔  ระยะเวลา  15  วัน 
สมัยที่  4  ระหว่างวันที่  14 – 28  ธันวาคม  256๔  ระยะเวลา  15  วัน 

       และวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี พ.ศ. 256๕  สมัยแรก 
      คือ  เริ่มต้ังแต่วันที่  14  กุมภาพันธ์  256๕  เป็นต้นไป  มีก าหนด  15  วัน 

   ผู้รับรองคนที่ ๑  
นางสาวพิมพร  ค าโส -ขอรับรองการก าหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 256๔  จ านวน  4  สมัย  
สมาชิก อบต. ม. ๒ แต่ละสมัยมีก าหนดระยะเวลา  15  วันและวันเริ่มสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ  ประจ าปี   

พ.ศ. 256๕  สมัยแรกคือ  เริ่มตั้งแต่วันที่ 14  กุมภาพันธ์  256๕  เป็นต้นไป  
มีก าหนด  15  วัน 
ผู้รับรองคนที่ ๒  

นายบุญกอง  อนุมาตย์ -ขอรับรองการก าหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 256๔  จ านวน  4  สมัย  
สมาชิก อบต. ม. ๒ แต่ละสมัยมีก าหนดระยะเวลา  15  วันและวันเริ่มสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ  ประจ าปี   

พ.ศ. 256๕  สมัยแรกคือ  เริ่มตั้งแต่วันที่ 14  กุมภาพันธ์  256๕  เป็นต้นไป  
มีก าหนด  15  วัน 

นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม - มีท่านใดจะเสนอหรือก าหนดวันเพิ่มเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมสมาชิก
ประธานสภา อบต. ท่านใดเห็นชอบก าหนดให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี  ๒๕๖๔  จ านวน  ๔  สมัย   

ดังนี้  สมัยที่  1  ระหว่างวันที่  12 – 26  กุมภาพันธ์  256๔  ระยะเวลา  15  วัน 
สมัยที่  ๒  ระหว่างวันที่  26  เมษายน – 10  พฤษภาคม  256๔  ระยะเวลา  15  วนั 
สมัยที่  3  ระหว่างวันที่  10 – 24  สิงหาคม  256๔  ระยะเวลา  15  วัน 
สมัยที่  4  ระหว่างวันที่  14 – 28  ธันวาคม  256๔  ระยะเวลา  15  วัน 

      และวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี พ.ศ. 256๕  สมัยแรก 
       คือ  เริ่มตั้งแต่วันที่  14  กุมภาพันธ์  256๕  เป็นต้นไป  มีก าหนด  15  วัน 

หากเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม            - เห็นชอบ  ๑๒  เสียง   
   - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
   - งดออกเสียง  ๑  เสียง 

๓.๒    พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
         เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๖)  ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม     -ขอเชิญ  นางสุภาภรณ์  กลิ่นศรีสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ประธานสภา อบต. ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นางสุภาภรณ์  กลิ่นศรีสุข - เนื่องจากโครงการที่เสนอขอเพ่ิมเติมในวันนี้เป็นโครงการที่ไมไ่ด้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 
นักวิเคราะห์ฯ  ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 –๒๕๖5)  ประกอบกับมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ พร้อม 

/น าบรรจุไว้ในแผน... 
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   น าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน ามาจัดท างบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ประจ าปี พ.ศ.2564  และเพ่ือให้ขยายพื้นท่ีเชื่อมต่อไปยังบ้านพักข้าราชการที่ก่อสร้างใหม่ให้
   มีพ้ืนที่ใช้สอยได้ใช้งานและมีที่จอดรถส าหรับข้าราชการเพื่อรองรับการเข้าอยู่อาศัยตาม 
   หลักธรรมมาภิบาลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ บรรจุ
   โครงการเพ่ิมเติมและ งบประมาณ ต่างๆในคราวนี้  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   (พ.ศ. ๒๕61 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๖  ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ที่ได้เสนอ
   ในวันนี้  

ดังนั้น เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2561 ข้อ  9 ข้อ 10  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  (รายละเอียดร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๖)  ดังนี้ 
รายการเพิ่มเติม 
เพ่ิมเติม  ยุทธศาสตร์บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางพัฒนาที่  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน   
1. โครงการต่อเติมบ้านพักข้าราชการ อบต.ไทรทอง  (ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนต าบลไทรทอง) เป็นการเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ 2564  
จ านวนเงิน ๒00,000 บาท  

2. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบ้านพักข้าราชการ อบต.ไทรทอง  (ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง)  เป็นการเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ 2565   
จ านวนเงิน  ๓00,000  บาท 

จึงน าเรียนต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕6๑ – ๒๕6๕)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๖) ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใด  จะเพ่ิมเติมแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภา อบต. ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕6๑ – ๒๕6๕)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๖) 

หรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบครับ 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๒  เสียง   
   - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
   - งดออกเสียง  ๑  เสียง  
พักการประชุม  - 20  นาท ี

                   ๓.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
                            โครงการต่อเติมบ้านพักข้าราชการ อบต.ไทรทอง (ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ  
                            บริหารส่วนต าบลไทรทอง) 
นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม     - ขอเชิญนางสาวนันทิยา  บุญชาเรียง  ปลัด อบต.  ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภา อบต. 
น.ส.นันทิยา บุญชาเรียง - ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ได้ด าเนินการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ  
ปลัด อบต. อบต.ไทรทอง (ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

แต่ยังต้องท าการต่อเติมบ้านพักข้าราชการ อบต.ไทรทอง เพิ่มเติม  แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้
จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้  
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   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
        - ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงการ
   สร้างพ้ืนฐาน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทอาคารต่าง ๆ  โครงการต่อเติมบ้านพัก
   ข้าราชการ อบต.ไทรทอง  (ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง)  
   จ านวนเงิน  1๔๔,๗00  บาท 
   โอนลด 
   - แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภท
   เงินเดือนพนักงาน  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล   (กองคลัง)   
   ประกอบด้วย 
   (๑)  ผู้อ านวยการกองคลัง 
   (๒)  นักวิชาการเงินและบัญชี 
   (๓)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
   (๔)  เจ้าพนักงานพัสดุ 
   (๕)  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
   เป็นไปตามแผนอัตราก าลังสามปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  ตั้งงบประมาณไว้  ๑,๗๕๖,๖๒๐  บาท  
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๑,๐๐๐,๙๐๖  บาท  โอนลด  ๑๔๔,๗๐๐  บาท  งบประมาณ 
   คงเหลือหลังโอน  ๘๕๖,๒๐๖  บาท 

 ข้อระเบียบ กฎหมาย 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   พ.ศ. ๒๕63 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27 การโอนเงิน 
   งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
   เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการโอน
งบประมาณ 

นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใด  มีข้อแนะน าเพิ่มเติมเก่ียวกับการขอ 
ประธานสภา อบต. โอนงบประมาณเพ่ือต่อเติมบ้านพักข้าราชการ อบต.ไทรทอง  (ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบในการอนุมัติโอน
งบประมาณครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๒  เสียง   
   - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
  - งดออกเสียง  ๑  เสียง 

   ๓.๔     พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
                            โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบ้านพักข้าราชการ อบต.ไทรทอง  (ข้างศูนย์พัฒนาเด็ก        
   เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง) 
นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม     - ขอเชิญนางสาวนันทิยา  บุญชาเรียง  ปลัด อบต.  ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภา อบต. 
น.ส.นันทิยา บุญชาเรียง - ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ได้ด าเนินการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ  
ปลัด อบต. อบต.ไทรทอง (ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

แต่ยังไม่มีโรงจอดรถ  กองช่างได้ลงส ารวจพื้นที่และได้เล็งเห็นความส าคัญในคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการ อบต.ไทรทอง  จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างโรงจอดรถเพ่ือรองรับการเข้าอยู่ 
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 อาศัย  แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ดังนี้  
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
- ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงการ

สร้างพ้ืนฐาน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทอาคารต่าง ๆ  โครงการก่อสร้างโรงจอด
รถบ้านพักข้าราชการ อบต.ไทรทอง  (ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลไทร
ทอง)  จ านวนเงิน  127,000  บาท 

   โอนลด 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภท
เงิน เดือนพนักงาน  เพ่ือจ่ ายเป็น เงิน เดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล   (กองคลั ง)  
ประกอบด้วย 

   (๑)  ผู้อ านวยการกองคลัง 
   (๒)  นักวิชาการเงินและบัญชี 
   (๓)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
   (๔)  เจ้าพนักงานพัสดุ 
   (๕)  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

เป็นไปตามแผนอัตราก าลังสามปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  ตั้งงบประมาณไว้  ๑,๗๕๖,๖๒๐  บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๑,๑๒๗,๙๐๖  บาท  โอนลด  ๑๒๗,๐๐๐  บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน  ๑,๐๐๐,๙๐๖  บาท 
ข้อระเบียบ กฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕63 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการโอน
งบประมาณ 

นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใด  มีข้อแนะน าเพิ่มเติมเก่ียวกับการขอ 
ประธานสภา อบต. โอนงบประมาณเพ่ือก่อสร้างโรงจอดรถข้าราชการ อบต.ไทรทอง  (ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง)  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบในการอนุมัติโอน
งบประมาณครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๒  เสียง   
   - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
  - งดออกเสียง  ๑  เสียง 

๓.๕ พิจารณาย้ายเสาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์   
                             หมู่ที่  ๑  บ้านหินกอง 
นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม     - ขอเชิญนางสาวนันทิยา  บุญชาเรียง  ปลัด อบต.  ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภา อบต. 
น.ส.นันทิยา บุญชาเรียง -ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ได้รับหนังสือจากผู้น าชุมชน หมู่ที่ 1  
ปลัด อบต.  บ้านหินกอง  เรื่อง  ย้ายจุดติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์  จ านวน  
  5 จุด  เนื่องจากแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว  ได้ด าเนินการติดตั้งไฟรายทางท าให้เกิดการ 
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  ซ้ าซ้อนกับไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ แบบพลังงานแสงอาทิตย์ ของ  องค์การบริหารส่วนต าบล
ไทรทอง  และขอย้ายไปติดตั้งในซอยตามจุดต่างๆ ที่ไฟฟ้ายังส่องไม่ถึง  กองช่าง  ได้ลงพื้นที่
ส ารวจไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1  

   บ้านหินกอง  ตามจุดที่ได้รับแจ้งมาปรากฏดังนี้  
     ประเภทท่ี 1 ย้ายจุดติดตั้งไฟฟ้าและสามารถใช้งานได้ จ านวน 5 จุด ดังนี้ 

1. เดิมอยู่ที่ หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหินกอง  ตามสัญญาจ้างเลขที่    
    150/2560  ลงวันที่  22  สิงหาคม  2560  ย้ายไปที่หน้าบ้าน  นายเสงี่ยม  แก้วมณี    
    จ านวน  1  จุด 
๒. เดิมอยู่ที่ หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหินกอง  ตามสัญญาจ้างเลขที่   
    150/2560  ลงวันที่  22  สิงหาคม  2560  ย้ายไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินกอง    
    จ านวน  1  จุด 

   3. เดิมอยู่ที่ หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหินกอง  ตามสัญญาจ้างเลขที่   
       150/2560  ลงวันที่  22  สิงหาคม  2560  ย้ายไปท่ีหน้าบ้าน  นายเอกพล  ยะถาเทศ  
       จ านวน  1  จุด 

   4. เดิมอยู่ที่ หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหินกอง  ตามสัญญาจ้างเลขที่   
       150/2560  ลงวันที่  22  สิงหาคม  2560  ย้ายไปที่หน้าบ้าน  นางบุบผา  พิมพะธรรม  
      จ านวน  1  จุด 

            5. เดิมอยู่ที่ หน้าทางเข้าโรงเรียนบ้านหินกอง ตามสัญญาจ้างเลขที่  150/2560  ลงวันที่  
       22  สิงหาคม  2560 ย้ายไปที่หน้าบ้าน  นายอุดม  แก้วมณี  จ านวน 1 จุด 

   เนื่องจากไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   ไทรทอง เป็นทรัพย์สินที่เป็นงบลงทุน หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ จ าเป็นต้องได้รับการ

   เห็นชอบจากสภาท้องถิ่น จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ในการอนุมัติให้
   ด าเนินการย้ายจุดติดตั้งจากเดิม ไปยังจุดใหม่ ทั้งนี้ การพิจารณาใช้งบประมาณต้องน าโครงการ
   ไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นและจึงจะสามารถใช้งบประมาณในการด าเนินงานต่อไป 
นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใด  จะเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภา อบต. จุดการย้ายเสาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1  บ้านหินกอง  

จ านวน  ๕  จุด  หรือไม่  หากเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น   
มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๒  เสียง   
   - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
            - งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
-ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๓๐ น. 
 
                                                  
                                                    (ลงชื่อ)                                    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                             (นางสาวนันทิยา  บุญชาเรียง) 
                                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
                                                                  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
 

/คณะกรรมการ... 
 



- ๘ - 
 
____________________________________________________________________________________ 
“คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว  เมื่อวันที่   ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  ผลปรากฏว่า 
  เลขานุการสภาฯ  จัดท ารายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วน” 
 
                                                                   (ลงชื่อ)                          ประธานกรรมการ 
                                                                                (นายสุบิน  วะโรง) 
                                                                   (ลงชื่อ)                          กรรมการ 
                                                                                (นายไก่  ป้องโสม) 
                                                                 (ลงชื่อ)                             กรรมการ/เลขานุการ 
                                                                               (นางปลิว  สุพรรณ) 
___________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองได้รับรองแล้ว  เมื่อวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
 
                                                       (ลงชื่อ)                                ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                                                                    (นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม) 
                                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
 


