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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  คร้ังท่ี 2 
วันท่ี  2 เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕64  เวลา  09.3๐  น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 

------------------------------------------- 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

 
๑ 

ผูมาประชุม 
นายปรัศว  กุลดิลก 

 
ประธานสภาฯ 

 
ปรัศว  กุลดิลก  

 

2 นายวิชิต  สรงกระสินธุ  รองประธานสภาฯ ขาดการประชุม  
๓ นายสนิท    ชมเทศ เลขานุการสภาฯ สนิท   ชมเทศ  
๔ นายสมพงษ  ขวัญทอง สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๑  สมพงษ  ขวัญทอง   
๕ นางสายยัน  มะโนเสริฐ  สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี  ๑  สายยัน  มะโนเสริฐ  
๖ นายลวน  มวงอยู  สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๒ ลวน  มวงอยู  
๗ นายสมเกียรติ สรงกระสินธุ สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๓ สมเกียรติ สรงกระสินธุ  
๘ นายยอด   พันธปา สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๔ ยอด   พันธปา  
๙ นายอยุธยา ลาวัณยวิสุทธิ์ สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๕ อยุธยา ลาวัณยวิสุทธิ์  
๑๐ นางสายทอง  ทองบอมะกรูด สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๕ สายทอง  ทองบอมะกรูด  
๑๑ นางกานดา ทองลาว สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๖ กานดา ทองลาว   
๑๒ นายสุพระลักษณ  วงษจําปา สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๖ สุพระลักษณ  วงษจําปา  
๑3 นางโสนนอย  สังรักษา สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๗ โสนนอย  สังรักษา  
 ผูลาประชุม 

- 
   

 
1 

ผูเขารวมประชุม 
นายอนุชา   กุลดิลก 

 
นายก อบตฯ. 

 
อนุชา   กุลดิลก 

 

2 นายโกมล  ออนศิริ รองนายกฯ โกมล  ออนศิริ  
3 นายอุกฤษฎยศ  ตรีสุคนธ รองนายก อุกฤษฎยศ  ตรีสุคนธ  
4 นางสาวจีราพร  รัตนบุญ รองปลัด อบต. จีราพร  รัตนบุญ  
5 นายศุภชัย  วงษเสถียร ผอ.กองชาง ศุภชัย  วงษเสถียร  
6 วาท่ี ร.ต.สัญชัย  หลีอาภรณ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สัญชัย  หลีอาภรณ  
7 นางชนัญชิตา อิศรางกูล ณ อยุธยา หน.สํานักปลัดฯ ชนัญชิตา อิศรางกูล ณ อยุธยา  
 
เร่ิมประชุมเวลา      09.30    น. 

เมื่อท่ีประชุมพรอมแลว นายสนิท   ชมเทศ  เลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ไดเรียนเชิญ นายปรัศว  กุลดิลก  ประธานสภาฯ   
จุดเทียน  ธูป  บูชาพระพุทธ  กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระครับ 

นายปรัศว กุลดิลก   เรียนทานนายกองคการบริหารสวนตําบลฯ, ทานรองประธานสภาฯ,ทาน 
ประธานสภาฯ รองนายกฯ, ทานเลขานุการนายกฯ,ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุง 

/กระพงัโหม... 
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 กระพังโหม, ทานหัวหนากอง, ทานหัวหนาสวนและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  
วันนี้เปนวันประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม    สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖4  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  ท่ีตองพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  อื่นๆ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายปรัศว  กุลดิลก  -ไมมี- 
ประธานสภาฯ     

 

ระเบียบวาระท่ี ๒    เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
นายปรัศว   กุลดิลก  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี ๑ ประจําป พ.ศ.  
ประธานสภาฯ   ๒๕64  เม่ือวันท่ี  20 สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕64  

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  3 ครั้ ง ท่ี 1 เมื่อวัน ท่ี  20   
สิงหาคม  ๒๕64  ไมมีเนื่องจากเลขานุการสภาฯ จัดทํารายงานการประชุมไมแลว
เสร็จขอเล่ือนไปรับรองในการประชุมครั้งตอไป   
  

ระเบียบวาระท่ี ๓    เร่ืองท่ีตองพิจารณา   
นายปรัศว  กุลดิลก  ๓.๑ พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
ประธานสภาฯ งบประมาณ ๒๕65 ในวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ  ตามบันทึกขอความ ท่ี นฐ  

๗๔๑๐๑ / 005  ลงวันท่ี  26  สิงหาคม ๒๕64 คณะกรรมการแปรญัตติไดสง
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  ให
ประธานสภาแลว ปรากฏวาในระยะเวลาท่ีกําหนดมีสมาชิกสภาฯ และนายก
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมเสนอคําแปรญัตติ ขอเชิญทานประธาน
กรรมการแปรญัตติไดแถลงคําแปรญัตติตอสภา ฯตอไปครับ 

นายอยุธยา  ลาวัณยวิสุทธ  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายกองคการ 
ส.อบต หมูท่ี 5   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิกสภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวม
ประชุมทุกทานครับ 

ตามท่ีไดรับมอบหมายในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระพังโหม เมื่อวันท่ี 20  สิงหาคม  ๒๕64  ในการพิจารณารางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 งบประมาณท้ังส้ิน 
30,500,000 บาท  ในวาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ ซึ่งสภา ฯ ไดรับหลักการของ
รางขอบัญญัติงบประมาณดังกลาว ฯ  แลว และสภาองคการบริหารสวนตําบลได
สงรางดังกลาวใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาและใหสมาชิกทานใดจะเสนอ
คําแปรญัตติใหเสนอไดท่ีประธานกรรมการแปรญัตติไดต้ังแตวันท่ี  23  สิงหาคม  
๒๕64  ต้ังแตเวลา  08.00 น. ถึงวันท่ี  25  สิงหาคม ๒๕64 เวลา ๑6.00  น. 
(ระยะเวลาไมนอยกวา 24 ช่ัวโมง) และคณะกรรมการแปรญัตติไดประชุมกันครั้ง
แรก เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม  2563  เวลา 11.30 น. เพื่อคัดเลือกประธาน 

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการแปรญัตติ เสร็จเรียบรอยแลวคือ  
1.นายอยุธยา   ลาวัณยวิสุทธิ์  ส.อบต.หมูท่ี 5  เปนประธานกรรมการ 
2.นายสุพระลักษณ   วงษจําปา ส.อบต.หมูท่ี 6  เปนกรรมการ 
3.นางโสนนอย   สังรักษา     ส.อบต.หมูท่ี 7  เปนกรรมการ/เลขานุการ 

คณะกรรมการแปรญัตติไดทําการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ   
เมื่อวันท่ี 26  สิงหาคม  ๒๕64  เวลา 10.๐๐  น. และไดสงคืนรางขอบัญญัติ ฯ  
ใหประธานสภาฯเพื่อเสนอท่ีประชุมไดรับทราบในวาระท่ี ๒ เมื่อวันท่ี 26  
สิงหาคม  ๒๕64 ตามขอบังคับการประชุมสภา ขอ ท่ี ๔๙ และ  ขอ ๕๐ 
คณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบแลว ไดผลการพิจารณา  
ดังนี้ 

๑. การเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น ฯ เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ.  ๒563 ขอ ๘ ขอ ๙ ขอ ๑๔ ขอ ๑๕ ขอ ๑๖ ขอ ๒๒ ขอ ๒๓  และขอ  ๒๕ 

ขอ ๘ การจัดทํางบประมาณนั้น ไดมีการเสนอใหหนวยงานตางๆเสนอ 
โดยไดเสนอท้ัง ๔ สวน คือสํานักงานปลัดฯ  กองคลัง กองชาง   และกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

ขอ ๙ การจัดทํางบประมาณรายจายนั้น เปนการจัดทําโดยมีการประมาณ
การรายรับและประมาณการรายจายประจําป ๒๕๖5  อยางถูกตอง 

ขอ ๑๔ การจัดทํางบประมาณนั้นไดจัดทําเปน รายจายตามแผนงาน  
สองลักษณะ คือ  

(๑) รายจายประจํา ประกอบดวย หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 
หมวดคาจ า ง ช่ั วคราวหมวดค าตอบแทน ใชสอยและวั สดุ   หมวดค า

สาธารณูปโภค หมวดเงินอุดหนุน  หมวดรายจายอื่น 
(๒) รายจายเพื่อการลงทุน ประกอบดวย หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ

ส่ิงกอสราง  
ขอ ๑๕ การจัดทํางบประมาณนั้น ไดจัดทําคําช้ีแจงในรายละเอียด

ประกอบคําช้ีแจงอยางละเอียด โดยช้ีแจงการประมาณการรายจายไว  ๒  ลักษณะ 
แยกเปนต้ังจายจากเงินรายไดและต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

ขอ ๑๖ การต้ังงบประมาณรายจายนั้น เปนการประมาณคาใชจายตาม
บทบาทอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล  มาตรา ๖๗ และ มาตรา ๖๘ 

ขอ ๒๒  การจัดทํางบประมาณนั้น แตละสวนราชการไดเสนอ ประมาณ
การรายจายเสนอใหเจาหนาท่ีงบประมาณพรอมท้ังเสนอรายละเอียดประกอบการ
พิจารณาเพื่อใหผูบริหารประกอบการพิจารณาดวย เชน การใชจายจริงของ
ปงบประมาณท่ีผานมา 

ขอ ๒๓ การจัดทํางบประมาณนั้น เจาหนาท่ีงบประมาณทําการพิจารณา
ตรวจสอบ วิเคราะห และแกไขงบประมาณในช้ันตนแลวจึงเสนอตอผูบริหาร
พิจารณา และผูบริหารไดนําเสนอตอสภาทองถ่ิน ภายในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม  

ขอ ๒๕   สวนการพิจารณาใหความเห็นชอบรางงบประมาณรายจายนั้น 
                                     /เปนอํานาจ... 
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 เปนอํานาจของสภาแหงนี้ท่ีจะตองพิจารณาใหครบท้ัง ๓ วาระ และก็เปนหนาท่ี
ของสภาแหงนี้ท่ีจะตองสงรางขอบัญญัตินี้ ใหนายอําเภอกําแพงแสนเปนผูพิจารณา
อนุมัติท้ังนี้ก็เปนไปตามระเบียบ หนังสือส่ังการ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

งบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ  ๒๕65    องคการ
บริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม   อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐมประมาณ
การรายรับไวจํานวน 30,500,000 บาท และประมาณการรายจายไวรวม  
30,500,๐๐๐ บาท   ต้ังจายจากเงินรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  

นายอนุชา  กุลดิลก นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  เสนอ
คําแปรญัตติ จํานวน  4รายการ ดังนี้ 

     1.แกไขเพิ่มเติมประมาณการรายจาย หนา4/106 รายการเงินสํารอง 
    จาย จํานวน 544,356  บาทเพิ่มเติม จํานวน5,000บาท เปน 549,356  บาท  

2.ขอลดประมาณการรายจาย จํานวน หนา 70/106 รายการคา
สาธารณูปโภค ต้ังไว 73,000 บาท ลดเหลือ  10,000  บาท  

3.ขอลดประมาณการรายจาย จํานวน หนา 70/106 รายการคาบริการ
โทรศัพท ต้ังไว 70,000 บาทลดเหลือ  7,000  บาท 

4. ขอเพิ่มเติมประมาณการรายจาย หนาท่ี 4/106 ประเภทเงินสํารอง
จายจาก549,356บาท เพิ่มประมาณการอีก63,000บาท เปน 612,356 บาท  

สรุปวาขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  2565  
ไดขอสรุปวา รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2565  
มีการแกไขประมาณการรายจาย จํานวน  5  รายการ  ดังนี้  

1.ขอลดจํานวนเงินประมาณการรายจาย หนา 73/106 คาครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือการแพทย รายการเคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล 
จํานวน 10,000  บาทใหลดเหลือ 5,000  บาท  

2.ขอเพิ่มเติมประมาณการรายจาย หนาท่ี 4/106 ประเภทเงินสํารอง
จาย จาก544,356 บาท   เปน 549,356  บาท 

3.ขอลดประมาณการรายจาย จํานวน หนา 70/106 รายการคา
สาธารณูปโภคต้ังไว 73,000 บาท   ลดเหลือ  10,000  บาท 

4.ขอลดประมาณการรายจาย จํานวน หนา 70/106 รายการ
คาบริการโทรศัพท ต้ังไว 70,000 บาท ลดเหลือ  7,000  บาท 

5. ขอเพิ่มเติมประมาณการรายจาย หนาท่ี 4/106 ประเภทเงิน
สํารองจาย จาก 549,356 บาท เปน 612,356  บาท 

ซ่ึงรายการท่ีขอเพิ่มงบประมาณ ทานนายกเปนแปรญัตติขอเพิ่ม ซ่ึง
เปนไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2554  

ขอ 60 หามไมใหแปรญัตติรายจายข้ึนใหม หรือเพิ่มเติมรายจาย หรือ
เปล่ียนแปลงความประสงคของจํานวนเงินท่ีขออนุมัติจาย เวนแตจะไดรับคํา
รับรองจากผูบริหารทองถ่ิน หรือคําแปรญัตตินั้นผูบริหารทองถ่ินเปนผูแปรญัตติ 

/สวนรางขอบัญญัติ... 
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สวนร างขอ บัญญั ติงบประมาณองคการบริหารสวน ตําบล เรื่ อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2565 ท้ังคําแถลงงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล บัญชีประมาณการรายรับ คําช้ีแจงประกอบงบประมาณ
รายรับ ใหคงไวตามรางเดิม   
ขอบคุณครับทานประธานสภาฯ 

นายปรัศว   กุลดิลก ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติไดแถลงผลการแปรญัตติจบไปแลวมีสมาชิก
ทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม 

    -ไมมี- 
          ถาไมมีสมาชิกทานใดจะสอบถาม   ตอไปผมขอมติท่ีประชุมในวาระท่ี ๒  ข้ันแปร

ญัตติสมาชิกทานใดใหความเห็นชอบโปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม    สมาชิกเขารวมประชุม  10 คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง สมาชิกใหความ 

เห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2565   
จํานวน  9 คน   ไมเห็นชอบ  -  คน  

 (นางโสนนอย  สังรักษา ไมอยูในท่ีประชุม) 
 

นายปรัศว   กุลดิลก ๓.๒  เร่ืองพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาฯ ประจําปงบประมาณ  ๒๕65 ในวาระท่ี ๓   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจง

ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
นายสนิท  ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายกองคการ
เลขานุการสภาฯ   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิกสภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวม
ประชุมทุกทานครับ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
เลขานุการสภาฯทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
ขอ  ๕๒ ขอบัญญัติในวาระท่ี ๓ จะไมมีการอภิปรายอีก  เวนแตท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินจะมีมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม 

นายปรัศว   กุลดิลก  ตามท่ีเลขานุการสภา ฯไดแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของใหทราบแลวนั้น   
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาทานใด  จะขออภิปรายบางหรือไมครับ   

-ไมมี- 
ลําดับตอไปผมจะขอมติในวาระท่ี ๓  ข้ันตราเปนขอบัญญัติ    ผมขอ

สอบถามท่ีประชุมแหงนี้วาจะลงมติใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณ รายจาย
ประจําปงบประมาณ  ๒๕65    หรือไม ถาเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติ โปรด
ยกมือ 

มติท่ีประชุม    สมาชิกเขารวมประชุม  10 คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง สมาชิกใหความ 
เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2565   
จํานวน  9 คน   ไมเห็นชอบ  -  คน  

 (นางโสนนอย  สังรักษา ไมอยูในท่ีประชุม) 
 

/นายปรัศว... 
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นายปรัศว   กุลดิลก  ๓.๓ เร่ือง ขอโอนงบประมาณ งบประมาณประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕64 
ประธานสภาฯ และ ๓.4 เร่ือง  ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 2564 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงระเบียบกฎหมาย
และรายละเอียดท่ีเกี่ยวของท้ัง 2 เรื่องพรอมกันเลยครับ 

นายสนิท  ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายกองคการ
เลขานุการสภาฯ   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิกสภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวม
ประชุมทุกทานครับ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒563 

ขอ ๒๗ กําหนดวา การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดิน
และส่ิงกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจายเปน
รายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  

ขอ 29 การแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายในงบลงทุน ท่ี
ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
1. รายการท่ีขอโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 

    โอนเพิ่ม 
1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนบานนายสวัสด์ิ  เดช

ปอง ติดตอเขตตําบลวังน้ําเขียว งบประมาณ 187,480.-บาท โอนเพิ่ม 39,520  
งบประมาณภายหลังโอนเพิ่ม 227,000.-  บาท 

      โอนลด 
โครงการอบรมศึกษาดูงานของชมรมผูสูงอายุ   แผนงานสังคมสงเคราะห 

งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห สํานักปลัด ฯ  งบประมาณกอนโอนลด 
100,000  บาท   โอนลด  39,520  บาท   งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  
60,480  บาท 

 

1. รายการท่ีขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงประมาณ รายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 
ขอความเดิม  

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนบานนายสวัสด์ิ  เดช
ปอง ติดตอเขตตําบลวังน้ําเขียว  งบประมาณ 227,000.-บาท 

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ศสล.) เสนบานนาย
สวัสด์ิ  เดชปอง ติดตอเขตตําบลวังน้ําเขียว บานยางพัฒนา   หมูท่ี 7  ตําบลทุง
กระพังโหม อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร ระยะทาง  58  เมตร หนา  0.15 เมตร  หรือมี
พื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 290 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกวาง  0.50  เมตร 
หรือตามสภาพพื้นท่ี ติดต้ังปายประชาสัมพันธงานกอสรางในระหวางการ
ดําเนินการ   จํานวน  1 ปาย และแผนปายหลังกอสรางแลวเสร็จ จํานวน 1 ปาย 

 
/รายละเอียด... 
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รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมกําหนด ต้ังจายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป 187,480.-บาท เงินรายได 39,520.- บาท ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 
(00312) กองชาง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565 ) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง 
ฉบับท่ี 1  หนา 64   ลําดับท่ี  16 - เปนไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซื้อ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256  
ขอความท่ีขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง   

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนบานนายสวัสด์ิ  เดช
ปอง ติดตอเขตตําบลวังน้ําเขียว บานยางพัฒนา   หมูท่ี 7  ตําบลทุงกระพังโหม 
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง 5.00 เมตร ระยะทาง  58  เมตร หนา  0.15 เมตร  หรือมีพื้นท่ีผิว
จราจรไมนอยกวา 319.15 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกวาง  0.50  เมตร 
หรือตามสภาพพื้นท่ี ติดต้ังปายประชาสัมพันธงานกอสรางในระหวางการ
ดําเนินการ   จํานวน  1 ปาย และแผนปายหลังกอสรางแลวเสร็จ จํานวน 1 ปาย 
รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมกําหนด ต้ังจายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป 187,480.-บาท เงินรายได 39,520.- บาทปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312) 
กองชาง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565 ) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง 
ฉบับท่ี 1  หนา 64   ลําดับท่ี  16 - เปนไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซื้อ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

นายปรัศว   กุลดิลก  ตามท่ีเลขานุการสภา ฯไดแจงระเบียบกฎหมายและรายละเอียดท่ีเกี่ยวของให
ประธานสภาฯ   ทราบแลวนั้นขอเชิญทานสมาชิกสภา อบต. ทุกทานสอบถารายละเอียดครับ 

           -มีสมาชิกทานใดจะสอบถามอีกหรือไม 
- ไมมี – 
ถาไมมีสมาชิกสภาทานใดสอบถาม ขอมติสมาชิกสภาแหงนี้วาทานใดอนุมัติให 
โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564  ถาอนุมัติโปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม    สมาชิกเขารวมประชุม  10 คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง สมาชิกอนุมัติให 
โอนงบประมาณได  จํานวน  9 คน   ไมอนุมัติ  -  คน  

 (นางโสนนอย  สังรักษา ไมอยูในท่ีประชุม) 
 

นายปรัศว   กุลดิลก   ลําดับตอไป ผมขอมติสมาชิกสภาแหงนี้วาทานใดอนุมัติใหแกไขเปล่ียนแปลง 
ประธานสภาฯ   คําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564  ถาอนุมัติโปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม    สมาชิกเขารวมประชุม  10 คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง สมาชิกอนุมัติให 

แกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายได  จํานวน  9 คน   
ไมอนุมัติ  -  คน  

 (นางโสนนอย  สังรักษา ไมอยูในท่ีประชุม) 
 
 
 

/นายปรัศว... 
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นายปรัศว   กุลดิลก  3.5 พิจารณาอนุมัติใหใชจายขาดจากเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2564 
ประธานสภาฯ   คร้ังท่ี 3    เชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของพรอมกับ 

รายละเอียดท่ีขอ จายขาดเงินสะสม  
นายสนิท  ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายกองคการ
เลขานุการสภาฯ   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิกสภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวม
ประชุมทุกทานครับ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2561 

“ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับ
อนุมัติจากสภาทองถ่ิน ภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้  

(๑) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินซึ่งเกี่ยวกับ ดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการ
เพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพื่อบําบัดความ
เดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกร ปกครองสวน
ทองถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด  

(๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แตละประเภท ตามระเบียบแลว    

(3) ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสาม
เดือนและกันไวอีก รอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําปนั้น เพื่อเปน
คาใชจายในการบริหารงานและกรณีท่ีมี สาธารณภัยเกิดข้ึน 

(4) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองดําเนินการ กอหนี้ผูกพันใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หาก
ไมดําเนินการภายในระยะเวลา ท่ีกําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 
ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการ
คลัง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว ”  

การพิจารณาจายขาดเงินสะสม  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖4     
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมมีเงินสะสมอยูท้ังส้ิน  23,389,316.13 
บาท  หักเงินสํารองจายตามขอผูกพันแลวแตยังไมไดจาย/เงินสํารองคาใชจายดาน
บุคลากร/เงินเดือนครู/คาตอบแทนจํานวน 3 เดือน   สํารองจาย 10% ของ
งบประมาณประจําป เงินจายขาดเงินสะสมครั้งท่ี 1 และ 2 แลว คงเหลือเงิน
สะสมอยูจํานวน   11,469,849.13 บาท   อนุมัติจายคร้ังนี้จํานวน  
759,000 บาท  คงเหลือเงินสะสมจํานวน 10,710,849.13 บาท 

 

ขออนุมัติใชจายจากเงินสะสม  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 3 
1.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เสนหลังวัดหนองขาม  บาน

ดอนซาก หมูท่ี ๔  ตําบลทุงกระพังโหม  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม โดย
ทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา 

/0.15  เมตร... 
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๐.๑๕  เมตร รวมพื้นท่ีผิวทางไมนอยกวา ๕๙๑.๙๒  ตารางเมตร  ไหลทางหินคลุก 
ตามสภาพพื้นท่ี พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธงานกอสรางในระหวางการ
ดําเนินการ จํานวน 1 ปาย และแผนปายภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ จํานวน 1 
ปาย  รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมกําหนด  
งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท ต้ังจายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312) 
(กองชาง)  
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2564 หนาท่ี 6  ขอท่ี 8 

        เหตุผลความจําเปน   
เนื่องจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 มีไม

เพียงพอตอการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางท่ัวถึง ผิวถนนมี
ความชํารุดเสียหาย ประชาชนไมไดรับความสะดวกในการสัญจร จึงมีความ
จําเปนตองเรงดําเนินการปรับปรุงซอมแซม ไมอาจรอดําเนินการในปงบประมาณ
ถัดไปได 

 

2.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เสนบริเวณบานอาจารยบุญ
ศรี  ใจดี บานโปรงพรหม หมู ท่ี ๓  ตําบลทุงกระพังโหม  อําเภอกําแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวาง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๓๙.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร หรือรวมพื้นท่ีผิวทางไมนอยกวา ๑๕๗.๒๐  
ตารางเมตร  ไมมีไหลทาง พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธงานกอสรางในระหวาง
การดําเนินการ จํานวน 1 ปาย และแผนปายภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ 
จํานวน 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม
กําหนด   งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท    ต้ังจายจากเงินสะสม ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 
(00312) (กองชาง) 
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 
2563 หนาท่ี 57  ขอท่ี 4 
เหตุผลความจําเปน   

เนื่องจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 มีไม
เพียงพอตอการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางท่ัวถึง ผิวถนนมี
ความชํารุดเสียหาย ประชาชนไมไดรับความสะดวกในการสัญจร จึงมีความ
จําเปนตองดําเนินการปรับปรุงซอมแซม ไมอาจรอดําเนินการในปงบประมาณ
ถัดไปได 

 

 3.โครงการฝงทอระบายน้ําลํารางขางบานนางลําไย  สุขชัยศรี  บานราง
พิกุลหมูท่ี ๒  ตําบลทุงกระพังโหม  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม โดยทํา
การฝงทอระบายน้ํา คสล.ช้ัน ๓  ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จํานวน ๑๐  ทอน พรอม
ติดต้ังปายประชาสัมพันธงานกอสรางในระหวางการดําเนินการ จํานวน 1 ปาย  
        /และแผนปาย... 
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และแผนปายภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ จํานวน 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมกําหนด   งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท 
ต้ังจายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312) กองชาง  
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564หนาท่ี 5 ขอ 3  
เหตุผลความจําเปน  

งบประมาณในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 มีไม
เพียงพอท่ีจะโอนงบประมาณไปต้ังจายในรายการนี้ แตประชาชนมีความเดือดรอน
ในเรื่องน้ําใชเพื่อการเกษตรและปองกันปญหาน้ําทวมในชวงฤดูฝน มีความ
จําเปนตองเรงดําเนินการเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนดังกลาว ไมอาจรอ
ดําเนินการในปงบประมาณถัดไปได  จึงตองขออนุมัติสภา อบต.ทุงกระพังโหม 
เพื่อใชจายเงินสะสมไปดําเนินการ  
รวมขอใชจายจากเงินสะสม ประจําป พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี  3 759,000  บาท 

นายปรัศว   กุลดิลก  ตามท่ีเลขานุการสภา ฯไดแจงระเบียบกฎหมายและรายละเอียดท่ีเกี่ยวของให
ประธานสภาฯ   ทราบแลวนั้นมีสมาชิกทานใดจะสอบถามอีกหรือไมครับ 

- ไมมี – 
ถาไมมีสมาชิกสภาทานใดสอบถาม ลําดับตอไป ผมขอมติจากท่ีประชุม

สภาแหงนี้วาทานใดอนุมัติให   จายขาดเงินสะสมครั้งท่ี 3  จํานวน 3 โครงการ   
งบประมาณ  759,000  ถาอนุมัติโปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม    สมาชิกเขารวมประชุม  11 คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง สมาชิกอนุมัติให 
จายขาดเงินสะสมได  จํานวน  10 คน   ไมอนุมัติ  -  คน  

   

นายปรัศว   กุลดิลก   ๓.5 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ซ่ึงยัง
ประธานสภาฯ   มิไดกอหนี้ผูกพัน   แตมีความจําเปนตองใชจายเงิน  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  

ช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของพรอมรายละเอียดของโครงการท่ีขอกันเงิน 
นายสนิท  ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายกองคการ
เลขานุการสภาฯ   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิกสภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวม
ประชุมทุกทานครับ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) 2561 

ขอ ๕๙ “ ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง ยัง
มิไดกอหนี้ผูกผัน แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป” 
ขออนุมัติกันเงิน 

1.โครงการจัดซื้อรถฟารมแทรกเตอร ชนิดขับเคล่ือน 4 ลอ  พรอม
อุปกรณ  งบประมาณ  1,975,000  บาท   

/2. โครงการ... 
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2.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนบานนายสวัสด์ิ  เดชปอง 
ติดตอเขตตําบลวังน้ําเขียว   งบประมาณ 227,000.-บาท 

นายปรัศว   กุลดิลก  ตามท่ีเลขานุการสภา ฯไดแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของพรอมรายละเอียดของ
ประธานสภาฯ   โครงการท่ีขอกันเงินใหทราบแลวนั้น  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามอีกหรือไม 

     - ไมมี – 
ถาไมมีสมาชิกสภาทานใดสอบถาม  ผมขอมติสมาชิกสภาแหงนี้วาทานใด

อนุมัติให กันเงินงบประมาณหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง  ซึ่งยังมิไดกอ
หนี้ผูกพัน งบประมาณประจําป. ๒๕64   ถาอนุมัติโปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม    สมาชิกเขารวมประชุม  11 คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง สมาชิกอนุมัติให 
กันเงินได  จํานวน  10 คน   ไมอนุมัติ  -  คน 
 

ระเบียบวาระท่ี 4    เร่ืองรายงานผลการประเมินมาตรฐานข้ันตํ่าการจัดบริการสาธารณะประจําป 

งบประมาณ 2564 

นายปรัศว   กุลดิลก  ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องรายงานผลการประเมินมาตรฐานข้ันตํ่าการจัดบริการ 

ประธานสภาฯ   สาธารณะประจําปงบประมาณ 2564  ขอเชิญ หน.สํานักปลัดฯเปนผูช้ีแจงครับ 

นางชนัญชิตา อิศรางกูล ณ อยุธยา   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายกองคการ 
หน.สํานักปลัดฯ   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิกสภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวม
ประชุมทุกทานคะ 
 รายละเอียด ขอใหทานสมาชิกดูตามเอกสารท่ีแจกไปแลวนะคะ  ซึ่ง 
อบต.ทุงกระพังโหมของเราผานเกณฑการประเมินทุกดานคะ 

นายปรัศว   กุลดิลก  ตามท่ี หน.สํานักช้ีแจฃจบไปแลวนั้น  มีสมาชิกทานใดสอบถามเพิ่มเติม  ขอเชิญ
ประธานสภาฯ   ครับ  

-ไมมี – 
    ถาไมมีสมาชิกทานสงสัย  ผมถือวาท่ีประชุมสภาฯรับทราบนะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

นายปรัศว   กุลดิลก  มีสมาชิกทานใดมีเรื่องแจงใหท่ีประชุมแหงนี้ทราบอีกหรือไม ถามีขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ    -ไมมี 
-ถาไมมี ผมขอขอบคุณสมาชิก อบต. ทานผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานท่ีเขารวมประชุมสภาในครั้งนี้      ผมขอปดประชุมครับ 
 

ปดประชุม      เวลา   11.30  น. 

                         (ลงช่ือ)     สนิท   ชมเทศ          ผูบันทึกรายงานการประชุม 

          (นายสนิท   ชมเทศ) 

                               เลขานุการสภาฯ อบต.  
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(ลงช่ือ)           ปรัศว  กุลดิลก           ผูตรวจรายงานการประชุม 

        (นายปรัศว  กุลดิลก) 

             ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  
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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2  เมื่อวันท่ี 2กันยายน  

พ.ศ. ๒๕64   

(ลงช่ือ)        สมพงษ  ขวัญทอง   กรรมการ 

    (นายสมพงษ  ขวัญทอง) 

    สมาชิกสภา อบต. ทุงกระพังโหม  หมูท่ี  ๑ 

 (ลงช่ือ)      กานดา  ทองลาว   กรรมการ 

    (นางกานดา  ทองลาว) 

                                             สมาชิกสภา อบต. ทุงกระพังโหม  หมูท่ี  ๖ 

(ลงช่ือ)    สุพระลักษณ  วงษจําปา   กรรมการ 

         (นายสุพระลักษณ  วงษจําปา) 

                                             สมาชิกสภา อบต. ทุงกระพังโหม  หมูท่ี  ๖  
 


