
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2563  ครั้งที่ 1  

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด ตำบลสกาด อำเภอปัว จังหวัดน่าน 

*********************** 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

นายอนุพงษ์  ปันต๊ะรังษี เมื่อครบองค์ประชุม ลำดับต่อไปกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 และเปิดประชุมต่อไป 
ประธานบูชาพระรัตนตรัยและกลับเข้าที่ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสมจิตร์  สุมทุม ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  
(ประธานสภาฯ) ก่อนเข้าวาระการประชุมในระเบียบวาระท่ี 2 กระผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 1) สภาอบต.สกาด จะมีการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ในเดอืนสิงหาคม 2563 หากสมาชิก 
 ท่านใดมีเรื่องทีจ่ะเสนอเพ่ิมเติมให้กระทู้สดถามที่ประชุมนี้ได้เลยครับ 
 2) เรื่องปีใหม่วันสงกรานต์ เนื่องจากปี พ.ศ 2563 นี้ ประเทศไทยเราประสบปัญหาโรคติดเชื้อ 
 ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รฐับาลจึงจำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการรวมกลุ่ม 
 ที่จะก่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 
นายสมจิตร์  สุมทุม ในระเบียบวาระที่ 2 นี้ กระผมขอให้ทางสมาชิกสภาได้พิจารณาบันทึกการประชุมที่ผ่านมา 
(ประธานสภาฯ) ตามรายละเอียดที่ทุกท่านได้ถืออยู่ ณ ขณะนี้ เพ่ือขอมติรับรอง ต่อไป 
นายสมจิตร์  สุมทุม เมื่อสมาชิกทุกท่านได้อ่านในบันทึกการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกท่านใดที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมบ้างครับ 
(ประธานสภาฯ) หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
 ประจำปี 2563 
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  
 จำนวน 8 เสียง  ไม่รับรอง – เสียง  งดออกเสียง – เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
นายอดุลย์  รกไพร เรียนประธานสภาอบต.สกาด สมาชิกสภาอบต.สกาด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม  
(ส.อบต.หมู่ที่ 1) นายอดุลย์ รกไพร สมาชิกสภา หมู่ที่ 1  ขอสอบถามว่าถนนสายนาฝาง - ปางแก ทำไมยังไม่ดำเนินการ 
นายเกษม  รัตนวัฒนาพร เรียนประธานสภาอบต.สกาด สมาชิกสภาอบต.สกาด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมในฐานะ
(นายกอบต.สกาด) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด ขอชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าว  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิศวกรรม ประมูลราคาไดแ้ต่ไม่มาดำเนินการ ซึ่งสัญญานี้หมดแล้วเมื่อ 
 วันที่ 31 มีนาคม 2563  และทางอบต.สกาดได้ทำหนังสือถึงห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิศวกรรม  
 เพ่ือขอสงวนค่าปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
นายสมาน  สุมทุม เรียนประธานสภาอบต.สกาด สมาชิกสภาอบต.สกาด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
(ส.อบต.หมู่ที่ 3) นายสมาน สุมทุม สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 ขอสอบถามว่าโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่สภาอนุมัติค้างไว้ 
 เมื่อไหร่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ 
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นายเกษม  รัตนวัฒนาพร เรียนประธานสภาอบต.สกาด สมาชิกสภาอบต.สกาด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมในฐานะ
(นายกอบต.สกาด) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด ขอชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการก่อสร้างต่างๆ ที่ 
 สภาอนุมัติไปแล้ว และท่านสมาน สุมทุม สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 ถามมานั้น อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 จัดซื้อจัดจ้าง 
นางสาวพรพิมล  ธัญญะ เรียนประธานสภาอบต.สกาด สมาชิกสภาอบต.สกาด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาว
(ผู้อำนวยการกองคลัง) พรพิมล ธัญญะ ผู้อำนวยการกองคลัง ขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมจากท่านนายกเกษมฯ ว่า โครงการ  
 ก่อสร้างต่างๆ ที่ท่านสอบถามมานั้น อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และมีบางโครงการที่ 
 ราคาก่อสร้างเกินห้าแสนบาท ต้องดำเนินการ e-bidding  
นายสมจิตร์  สุมทุม กระผมขอสอบถามอีกเรื่อง คือ เรื่องการบริหารจัดการน้ำมาใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสกาด  
(ประธานสภาฯ) ทางอบต.สกาดดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนหรือดำเนินการอย่างไรแล้ว  
นายเกษม  รัตนวัฒนาพร เรียนประธานสภาอบต.สกาด สมาชิกสภาอบต.สกาด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมในฐานะ
(นายกอบต.สกาด) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด ขอชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เบื้องต้นทางอบต.ได้ดำเนินการ 
 นำถังน้ำไปวางในจุดที่วางแผนไว้แล้ว แต่มีราษฎรบางส่วนทีใ่ชน้้ำบริเวณใกล้เคียงจุดนั้นไม่ยินยอม  
 ทางอบต.จึงได้ชะลอไว้ก่อน  แต่ทั้งนี้ อบต.สกาดจะเร่งดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำใหมเ่ป็นการด่วน 
นายอดุลย์  รกไพร เรียนประธานสภาอบต.สกาด สมาชิกสภาอบต.สกาด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม  
(ส.อบต.หมู่ที่ 1) นายอดุลย ์รกไพร สมาชิกสภา หมู่ที่ 1  ขอเสนอความเหน็ว่า ควรลองศึกษาหาแหล่งนำ้ในจุดอ่ืนๆ  
 ที่สามารถนำมาใช้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสกาด  
นายสมจิตร์  สุมทุม กระผมขอให้ทางผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการโครงการต่างๆ ตามข้อบัญญัติด้วย  
(ประธานสภาฯ) เนื่องจากตอนนี้ก็เข้าสู่ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณแล้ว 
นายเกษม  รัตนวัฒนาพร เรียนประธานสภาอบต.สกาด สมาชิกสภาอบต.สกาด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมในฐานะ
(นายกอบต.สกาด) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด ขอน้อมรับคำแนะนำและชี้แนะจากท่านประธานสภาฯ   
 กระผมจะกำชับกองช่างให้เร่งรัดดำเนินการ ซึ่งปัญหาสภาพพ้ืนที่ของตำบลสกาดเป็นอีกหนึ่ง 
 เหตุผลที่ทำให้ไม่ค่อยมีผู้รับจ้างขึ้นมารับจ้างงาน 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 - ไมมี่ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหม่  
 ๕.1 การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543) ข้อ 27 
นายสมจิตร์  สุมทุม ในระเบียบวาระที่ 5.1 นี้ เปน็การพิจารณาอนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
(ประธานสภาฯ) พ.ศ. 2563  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนงบประมาณ 
 รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ 
 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัตขิองสภาท้องถิ่น ขอเชิญท่านนายกครับ 
นายเกษม  รัตนวัฒนาพร เรียนประธานสภาอบต.สกาด สมาชิกสภาอบต.สกาด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมในฐานะ 
(นายกอบต.สกาด) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด ไดย้ื่นญัตติการพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้กับทางสภา 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสกาดได้พิจารณา ดังนี้ 
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1. โอนลดงบประมาณจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน รายการเงินเดือนพนักงาน 
ตั้งไว้ 2,917,717.- บาท  เงินคงเหลือ 1,246,040.- บาท  ขอโอนลดจำนวน 60,600.- บาท   

รวมเป็นเงินขอโอนลดทั้งสิ้น จำนวน 60,600.- บาท 
2. โอนเพิ่มงบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 

งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ ์ 
2.1 โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ . 
      (Ink Tank Printer)  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่อง 

เดียวกัน  
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน 

ผู้ผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)  

หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)  

หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไมน่้อยกว่า 100 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 8,000.- บาท (แปดพันบาทถ้วน) (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง 
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)  เป็นเงิน 24,000.- บาท 

2.2 โครงการจัดหาเครื่องโทรทัศน์ LED พร้อมติดตั้ง  จำนวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะ/รายการ 

- โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV LG  
- ขนาดจอในแนวทแยงนิ้ว 55  นิ้ว 
- ขาแขวนทีวีสำหรับยึดผนัง ปรับหมุนทุกทิศทาง 
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- เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง 
- สาย Fiber Optic 
- สไปร์สาย Fiber Optic 
- ค่าแรงรวมติดตั้ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)  เป็นเงิน   36,600.- บาท 

รวมเป็นเงินขอโอนเพิ่มทั้งสิ้น จำนวน  60,600.- บาท 
3. โอนลดงบประมาณจากแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน รายการเงินเดือนพนักงาน 
ตั้งไว้ 632,760.- บาท เงินคงเหลือ 341,700.- บาท  ขอโอนลดจำนวน 17,000.- บาท 

รวมเป็นเงินขอโอนลดทั้งสิ้น จำนวน 17,000.-  บาท 
4. โอนเพิ่มงบประมาณแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์  
(1) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สำหรับสำนักงาน  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็ว 

สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย   
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ  

(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB   
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB   
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย   
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External)  

จำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T  

หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์   
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD 

 (1920x1080)   
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 17,000.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) (รายละเอียดตามเกณฑ์ 
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  เป็นเงิน  17,000.- บาท 

รวมเป็นเงินขอโอนเพิ่มทั้งสิ้น จำนวน  17,000.- บาท  
นายสมจิตร์  สุมทุม กระผมขอเชิญสมาชิกสภาฯ พิจารณาครับ 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 

/ นายสมาน... 
 
 



- 5 - 
 

นายสมาน  สุมทุม เรียนประธานสภาอบต.สกาด สมาชิกสภาอบต.สกาด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
(ส.อบต.หมู่ที่ 3) นายสมาน สุมทุม สมาชิกสภาหมู่ที่ 3 ขอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมว่า โครงการจัดหา 
 เครื่องพิมพ์ฯ จำนวน 3 เครื่อง  โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 1 เครื่อง  
 และโครงการจัดหาเครื่องโทรทัศน์ LED พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง  นำมาใช้ปฏิบัติงาน 
 ในส่วนไหนบ้างครับ 
นายสมจิตร์  สุมทุม กระผมขอเชิญฝ่ายเลขาฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายอนุพงษ์  ปันต๊ะรังษี เรียนประธานสภาอบต.สกาด สมาชิกสภาอบต.สกาด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
(เลขานุการสภาฯ) ขอชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ฯ จำนวน 3 เครื่อง นำมาใช้กับส่วนงาน 
 สำนักงานปลัด อบต.สกาด ประกอบด้วย เครื่องที่ 1 ใช้งานในห้องปลัดอบต.สกาด  เครื่องที่ 2  
 ใช้งานในห้องรองปลัดอบต.สกาด  เครื่องที่ 3 ใช้งานส่วนงานนโยบายและแผน  และโครงการ 
 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 1 เครื่อง  นำมาใช้กับงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสกาด 
 ส่วนโครงการจัดหาเครื่องโทรทัศน์ LED พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง นั้น  นำมาใช้ประกอบ 
 กับโทรทัศน์วงจรปิดเพ่ือป้องกันและดูแลทรัพย์สินของทางราชการ และใช้เพ่ือตรวจสอบว่า 
 กล้องวงจรปิดตัวไหน (จุดไหน) ชำรุดเสียหาย  ซึ่งที่ผ่านมาจะมีแค่ท่านนายกเกษมฯ ปลัด และ 
 นายสันติฯ ที่สามารถเข้าดูระบบติดตั้งกล้องวงจรปิดของตำบลได้  แตใ่นอนาคตถ้าดำเนินการ 
 โครงการจัดหาเครื่องโทรทัศน์ฯ แล้วเสร็จ ทุกท่านจะสามารถช่วยกันดูและตรวจสอบระบบ 
 กล้องวงจรปิดของตำบลได้ โดยเครื่องโทรทัศนท์ี่จัดหาดังกล่าวจะถูกติดตั้งไว้ในห้องสำนักงาน 
 ปลัดอบต.สกาด  
ทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีการซักถามรายละเอียดแต่ละโครงการที่จะดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแต่อย่างใด 
นายสมจิตร์  สุมทุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่หากไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบ 
(ประธานสภาฯ) ญัตติขออนุมัติโอนตั้งรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สมาชิกท่านใดเห็นชอบ 
 อนุมัติญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของผู้บริหาร  
 กรุณายกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ จำนวน  8 เสียง 

๕.2 การขออนุมัตญิัตติขอจ่ายขาดเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 89 

นายสมจิตร์  สุมทุม ในระเบียบวาระที่ 5.2 นี้ เป็นการขออนุมัติญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
 ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 หมวด 8 เงินสะสม  

ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิน่   
ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายเกษม  รัตนวัฒนาพร เรียนประธานสภาอบต.สกาด สมาชิกสภาอบต.สกาด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมในฐานะ 
(นายกอบต.สกาด) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด ไดย้ื่นญัตติการพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
 จำนวน 2 โครงการ  เป็นเงินจำนวน 1,869,000.- บาท  (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  
 ให้กับทางสภาองค์การบริหารสว่นตำบลสกาดได้พิจารณา เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้น 
 ของประชาชน  โดยอาศัยข้อกฎหมาย ดังนี้ 
 

/ 1. ระเบียบ... 
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 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
 และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548   
 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  
 ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปน็การเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ 
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 
ตามระเบียบแล้ว 

(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที ่
กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอันพับไป  
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1438 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559  
เรื่อง หลักเกณฑก์ารใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2086 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 
เรื่อง การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และ 
สนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล 
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3866 ลงวันที่  
24 กันยายน 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 โดยมรีายละเอียดโครงการ ดังนี้ 
 (1) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก) บ้านสกาดใต้ 
 หมู่ที่ 3 ปริมาณงานขนาด กว้าง 0.30 เมตร  ลึก 0.50 เมตร  ยาว 95.00 เมตร  รางตัวยู 
 (แบบฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก) พร้อมป้ายโครงการ  เป็นเงิน  239,000.- บาท (สองแสนสามหมื่น- 
 เก้าพันบาทถ้วน) (รายละเอียดตามญัตติแนบท้าย) 
นายสมจิตร์  สุมทุม กระผมขอเชิญสมาชิกสภาฯ พิจารณาครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม พิจารณาและมีการซักถามรายละเอียดโครงการจนแล้วเสร็จ ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
 แต่อย่างใด 
นายสมจิตร์  สุมทุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ หากไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบ 
(ประธานสภาฯ) ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 (แบบฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก) บ้านสกาดใต้ หมู่ที่ 3 สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติญัตติจ่ายขาด 
 เงินสะสมของผู้บริหาร  กรุณายกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ จำนวน  8 เสียง 
 (2) โครงการก่อสร้างศาลาป่าสสุานบ้านสกาดกลาง หมู่ที่ 2 ปริมาณงานขนาด กว้าง 12.00 เมตร  
 ยาว 20.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ เป็นเงิน 1,630,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสน- 
 สามหมื่นบาทถ้วน) (รายละเอียดตามญัตติแนบท้าย) 
นายสมจิตร์  สุมทุม กระผมขอเชิญสมาชิกสภาฯ พิจารณาครับ 
(ประธานสภาฯ) 
 

/ นายสมาน... 
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นายสมาน  สุมทุม เรียนประธานสภาอบต.สกาด สมาชิกสภาอบต.สกาด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
(ส.อบต.หมู่ที่ 3) นายสมาน สุมทุม สมาชิกสภาหมู่ที่ 3 ขอสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมว่า โครงการก่อสร้าง 
 ศาลาป่าสุสานบ้านสกาดกลาง หมู่ที่ 2 ถ้าหากไม่จ่ายขาดเงินสะสม แต่เสนอเข้าข้อบัญญัติ 
 งบประมาณรายจ่ายในปีถัดไปได้หรือไม่ เนื่องจากปีนี้ดำเนนิการจ่ายขาดเงินสะสมไปพอสมควรแล้ว 
 และขอสอบถามกองคลังว่าจะเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการเข้าตรวจสอบของสตง.หรือไม่   
นางสาวพรพิมล  ธัญญะ เรียนประธานสภาอบต.สกาด สมาชิกสภาอบต.สกาด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาว
(ผู้อำนวยการกองคลัง) พรพิมล ธัญญะ ผู้อำนวยการกองคลัง ขอเรียนชี้แจงว่า ตามที่ท่านสมานฯ ส.อบต.หมู่ที่ 3   
 ได้สอบถาม และท่านนายกเกษมฯ ได้แถลงไปแล้วนั้น  หากเป็นโครงการเร่งด่วนเพ่ือแก้ไข 
 ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ก็สามารถทำได้ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด 
นายสมจิตร์  สุมทุม กระผมมีความเห็นว่า การก่อสร้างศาลาป่าสุสานไม่ว่าจะเป็นของหมู่บ้านไหนกต็าม ล้วนแล้วแต่ 
(ประธานสภาฯ) เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน  หากนำเข้าข้อบัญญัติในปีถัดไป กระผมเกรงว่าจะไม่มี 
 งบประมาณในการก่อสร้าง ปรบัปรุง หรือซ่อมแซมสิ่งสาธารณปูโภคของหมูบ่้าน  ทัง้นี้ ก็ข้ึนอยู่กับ 
 สมาชิกสภาฯ ว่ามีความคิดเห็นกันอย่างไรครับ 
ที่ประชุม พิจารณาและมีการซักถามรายละเอียดโครงการจนแล้วเสร็จ ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
 แต่อย่างใด 
นายสมจิตร์  สุมทุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ หากไม่มจีะขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบ 
(ประธานสภาฯ) ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการก่อสร้างศาลาป่าสุสานบ้านสกาดกลาง  
 หมู่ที่ 2  สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติญัตติจ่ายขาดเงินสะสมของผู้บริหาร กรุณายกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ จำนวน  8 เสียง 

๕.3 การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 29 

นายสมจิตร์  สุมทุม ในระเบียบวาระที่ 5.3 นี้ เป็นการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 29 การแก้ไข 
 เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ  
 ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
นายเกษม  รัตนวัฒนาพร เรียนประธานสภาอบต.สกาด สมาชิกสภาอบต.สกาด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมในฐานะ 
(นายกอบต.สกาด) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด ได้ยื่นญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองช่าง อบต.สกาด แผนงาน 
 อุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง 
 สิ่งสาธารณูปโภค ให้กับทางสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลสกาดได้พิจารณา ดังนี้ 

- โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านภูกอก หมู่ 4 
ข้อความเดิม  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ่างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสกาด  

ทำก้ันห้องเรียนศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก ขนาด 4.85 x 5.00 ม. จำนวน 2 หอ้ง ทำประตูบาน 
เลื่อนติดตั้งในห้องน้ำขนาด 1.25 x 2.00 ม. จำนวน 1 บาน รายละเอียดตามแบบแปลนที ่
อบต.กำหนด เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม  
พ.ศ.2552 พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

/ พ.ศ. 2542... 
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พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2549 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  
หน้า 89 ลำดับที่ 109 

ข้อความใหม่  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ่างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสกาด ประกอบด้วย 
ทำกั้นห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประตูบานเลื่อนติดตั้งในห้องน้ำ อ่างล้างหน้า ฯลฯ  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2552 พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549   
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา หน้า 89 ลำดับที่ 109 

นายสมจิตร์  สุมทุม กระผมขอเชิญสมาชิกสภาฯ พิจารณาครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว 
นายสมจิตร์  สุมทุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่หากไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบ 
(ประธานสภาฯ) ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของผู้บริหาร  กรุณายกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ จำนวน 8 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 - ไม่มี 

ปิดประชุมเวลา  15.30 น. 

 

 (ลงชื่อ) ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 (นางสาวธีระศุภางค์  เรืองภัทรปัญญา) 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 
 (ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นายอนุพงษ ์ ปันต๊ะรังษี) 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด 
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 คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 (ลงชื่อ) 
 (นายอดุลย์  รกไพร) 
  
 (ลงชื่อ) 
 (นายสมาน  สุมทุม) 
 
 (ลงชื่อ) 
 (นางนันท์  รกไพร) 
 
 
 - รับรอง 
 
 
 (ลงชื่อ)   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
  (นายสมจิตร์  สุมทุม) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


