
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 

ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  ๑  ครั้งที่  2 / ๒๕๖3 
วันศุกร์ที่    28    เดือน  กุมภาพันธ์    พ.ศ. ๒๕๖3    
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายอุทัย           ทองดี   ประธานสภา  อบต.   
๒. นายประทวน      ดาโสม   รองประธานสภา  อบต.   
๓. นายธนาคร        ค าภาเกะ สมาชิกสภา อบต.  ม.๑   
๔. นายมงคล          กองแก้ว สมาชิกสภา อบต.  ม.๒   
๕. นายประยงค์       ทองดี สมาชิกสภา อบต.  ม.๒   
๖. นายเมธี             ธรรมวิเศษ สมาชิกสภา อบต.  ม.๓   
๗. นายปรัชญา        หาญโสภา สมาชิกสภา อบต.  ม.๓   
๘. นายทองดา         กุลลาศ สมาชิกสภา อบต.  ม.๔   
๙. นายบรรพต         ขุนแก้ว สมาชิกสภา อบต.  ม.๕   

๑๐. นายธีระพงษ์       วิเชียรเลิศ สมาชิกสภา อบต.  ม.๕   
๑๑. นายคมกริช         หาญโงน สมาชิกสภา อบต.  ม.๖   
๑๒. นายปิ่น              ทีทา สมาชิกสภา อบต.  ม.๖   
๑๓. นายศุภชัย           วงบ าหราบ สมาชิกสภา อบต.  ม.๗   
๑๔. นายค าไพ            พลมาตร สมาชิกสภา อบต.  ม.๗   
๑๕. นายพิชิต             กองเกิด สมาชิกสภา อบต.  ม.๘   
๑๖. นายโกวิท            สมีพวง สมาชิกสภา อบต.  ม.๘   
๑๗. นายทนงศักดิ์        เขียวรู    สมาชิกสภา อบต.  ม.๙   
๑๘. นายโสวัติ            สมอค า สมาชิกสภา อบต.  ม.๙   
๑๙. นายประมวล        สีหามาตย ์ สมาชิกสภา อบต.  ม.๑๐   
๒๐. นายสุรชัย           เหลือหลาย สมาชิกสภา อบต.  ม.๑๐   
๒๑. นายพัง              หล้าโคตร สมาชิกสภา อบต.  ม.๑๑   

   ๒๒. นายอภิรัฐ           สวุรรณค า สมาชิกสภา อบต.  ม.๑๑   
๒๓. นางสาวกาญรษา  แสนวิวัช เลขานุการสภา อบต.   

 
/ผู้เข้าร่วมประชุม 
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 ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายภูผา          ผาปริญญา นายก  อบต.เมืองพล   
๒. นายธนา          โนบรรเทา รองนายก  อบต.เมืองพล   
๓. นายบุญจันทร์    นาดา รองนายก  อบต.เมืองพล   
๔. นายสังคม        ดาโสม เลขานายก อบต.เมืองพล   
๕. นางสาวสุกัลยา  จิตะพล รองปลัด  อบต.เมืองพล   
๖. นายทวนชัย      ศีลาโคตร หัวหน้าส านักงานปลัด   
๗. นางสาวอุษณา   เสริมด ารงศักดิ์ หัวหน้าส่วนโยธา   
๘. นางสุมาลี         วงจริยจรรยา หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ   
9. นายวายุ          โสเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   

10. นายวชิรายุ   กุลสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคล/
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบสภา 

  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

/เริ่มประชุมเวลา........ 
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เริ่มประชุม 
เลขานุการสภา ฯ 

เวลา 10.28  น. 
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา อบต.เมืองพล ไม่มาประชุมจ านวน 3 คน คือ นายเมธี ธรรมวิเศษ
นายปรัชญา หาญโสภา ส.อบต. 3 และ นายพิชิต กองเกิด ส.อบต. ม.8  ทราบว่าขอลากิจกับ
ท่านประธานสภาแล้ว   ตาม พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
มาตรา 56 ก าหนดไว้ว่า “การประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลต้องมีสมาชิกสภามาประชุมไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่งของ

จ านวนสมาชกิทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเปน็องค์ประชุม”   ถือว่าที่ประชุมครบองค์ประชุม  
 กล่าวว่า  เรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย น ากล่าวบูชาพระรัตนตรัย 
 

นายอุทัย  ทองดี 
ประธานสภาฯ 

กล่าวว่า  เรียนท่านสมาชิกสภา อบต.เมืองพล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลทุกท่าน   
ส าหรับการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 ในวันนี้ มีระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานประชุมสภาสามัญสมัยที่ 1  ครั้งที่ ๑ /๒๕63 
                       เมื่อวันที่  24   กุมภาพันธ์  ๒๕63 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพ่ือพิจารณา  
                   3.1 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 2   
                   3.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
                         โดยนายองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้แทน                                          
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
1.สืบเนื่องจากผู้บริหารท้องถิ่น ได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2  และขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 จัดซื้อครุภัณฑ์
การเกษตรจ านวน 3 รายการ   ซึ่งเป็นบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงบรรจุเข้า
ระเบียบวาระการประชุมและได้นัดสมาชิกสภาประชุมเป็นครั้งที่ 2 ของสมัยประชุมสภาสมัยที่ 
1 /2563 นี้   ในส่วนรายละเอียดเมื่อเข้าสู่วาระนั้น ผู้รับผิดชอบจะได้น าเสนอต่อที่ประชุม
ต่อไป 
2.และได้แจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาที่ไม่ได้เข้าประชุมในครั้งที่ 1 ทราบแล้วตามระเบียบ
ข้อบังคับการประชุมสภาฯ  แล้ว 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยท่ี 1 
ครั้งที่ ๑ /๒๕63 เมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ์   ๒๕63 
มอบให้รองประธานสภาฯ ด าเนินการในระเบียบวาระนี้   
 

นายประทวน  ดาโสม   
รองประธานสภาฯ  
 

กล่าวว่า   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัด และเจ้าหน้าที่ อบต. 
ทุกท่าน   ส าเนาระเบียบวาระการประชุม สามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ ๑ /๒๕63    เมื่อวันที่  24 
กุมภาพันธ์   ๒๕63 มีทั้งสิ้น 8 หน้า  ตรวจดูไปพร้อมกัน  
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นายสุรชัย  เหลือหลาย  
ส.อบต. ม. 10 
 

กล่าวว่า  ขอแก้ไข หน้าที่ 5 บรรทัดแรก จากค า “พิจารรา” เป็น พิจารณา”   
 

นายประทวน  ดาโสม   
รองประธานสภาฯ  
 

กล่าวว่า   เป็นการพิมพ์ผิดแก้ไขเลยนะครับ  มีท่านสมาชิกท่านใดจะแก้ไขอีกหรือไม่ (ไม่มี)  
 ที่ประชุมได้พิจารณาส าเนารายงานการประชุมหน้าที่ 1 – 8 ครบถ้วนแล้ว  ขอมติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ /๒๕63 เมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ์ ๒๕63 
โปรดยกมือ   
 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  เป็นเอกฉันท์ (19 เสียง)  
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา   
3.1 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ครั้งท่ี 2 /2563 
เชิญนายก อบต.เมืองพล ได้แถลงต่อที่ประชุม  
 

นายภูผา  ผาปริญญา 
นายก อบต.เมืองพล 

กล่าวว่า  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารต าบลเมืองพลที่เคารพทุกท่าน    
1.สืบเนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา มี
โครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในต าบลมีจ านวนมาก งบประมาณ
ประจ าปีไม่สามรถแก้ไขปัญหาได้อย่างทั่วถึง จึงมีความจ าเป็นจะต้องขอใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยอาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม จนถึงปัจจุบัน ข้อ 89 (1) “ให้กระท าได้เฉพาะ
กิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือเป็นกิจการที่
เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายก าหนด”   
2.ผู้เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบโครงการที่จะขออนุมัติด าเนินการใช้เงินสะสม เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 2563 ดังนี้รายละเอียดต่อไปนี้  
2.1 งบประมาณขอใช้จ่ายเงินสะสมทั้ง 7 โครงการ งบประมาณ  ๒,๔๗๖,๐๐๐ บาท แยกเป็น 
(1) แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
จ านวน 3 โครงการ จ านวนเงิน 900,000 บาท แยกเป็น 
 

    1)โครงการขุดลอกสระน้ าโนนหญ้าคา บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕ ต้ังไว้ จ านวน ๓๔๙,๐๐๐ บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกสระน้ าโนนหญ้าคา บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕ ต าบลเมืองพล   ขนาด
กว้าง ๓๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
๘,๗๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมท าการปรับเกลี่ยตกแต่งคันคูและวางท่อระบายน้ า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จ านวน ๑๕ ท่อน ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองพลก าหนด และติดตั้ง ป้ายระหว่างด าเนินการ ๑ ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
๑ ป้าย  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่  105 ล าดับที่ 23 
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นายภูผา  ผาปริญญา 
นายก อบต.เมืองพล 

    2) โครงการขุดลอกล าห้วยโสกกาว  บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๔  ต้ังไว้ จ านวน  ๒๑๒,๐๐๐ บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยโสกกาว บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๔ โดย  

ช่วงที่ ๑ ขุดลอกล าห้วย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๘.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. 

ช่วงที่ ๒ ขุดลอกล าห้วย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม.    
ช่วงที่ ๓ ขุดลอกล าห้วย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๘.๐๐ ม. ยาว ๑๒๕.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม.    
          หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๕,๑๕๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมท าการปรับเกลี่ยตกแต่ง
คันคู และวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. 
จ านวน ๑๕ ท่อน ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลก าหนด และติดตั้ง
ป้ายระหว่างด าเนินการ ๑ ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑ ป้าย  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่  102   ล าดับที่ 10 
 

    3)โครงการขุดลอกล าห้วยเสียว บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ ๙  ต้ังไว้  จ านวน ๓๓๙,๐๐๐  บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยเสียว บ้านโนนเหม่น หมู่ที่  ๙ ต าบลเมืองพล  โดย
ด าเนินการ  
             ๑. ขุดลอกล าห้วยเสียว ขนาดกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ยาวรวม ๙๓๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย 
๒.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า  ๔,๖๕๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมท าการปรับเกลี่ย
ตกแต่งคันคู 
             ๒. วางท่อระบายน้ า PVC.ขนาด ๘” จ านวน ๑๖ จุด จุดละ ๒ ท่อนรวม ๓๒ ท่อน 
             ๓. วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขนาด Ø ๐.๘๐ ม. จ านวน ๒ 
จุด จุดละ ๗ ท่อน รวม 14 ท่อน 
             ๔. วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขนาด Ø ๑.๐๐ ม. จ านวน ๑ 
จุด ๓๐ ท่อน 
             ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลก าหนด และติดตั้งป้าย
ระหว่างด าเนินการ ๑ ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑ ป้าย   เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 104  ล าดับที่ 19  

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค จ านวน 4  โครงการ จ านวนเงิน 1,576,000 บาท แยกเป็น 
   1)โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาด หมู่ที่ ๑ ต้ังไว้  จ านวน ๔๙๐,๐๐๐  บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาด หมู่ที่ ๑ (สายหลังวัด)  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวทางไม่
น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตร.ม.  ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลก าหนด และ
ติดตั้งป้ายระหว่างด าเนินการ ๑ ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑ ป้าย  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่  121  ล าดับที่ 36 
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นายภูผา  ผาปริญญา 
นายก อบต.เมืองพล 

 

     2)โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับบา หมู่ที่ ๓  ต้ังไว้ จ านวน ๔๑๗,๐๐๐ บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับบา หมู่ที่ ๓ (สายบ้านต าแย–
บ้านทับบา) โดย  ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๑.๐๐ เมตร  ช่วงที่ ๒ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐.๐๐ เมตร   หรือมีพ้ืนที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 
๖๕๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายระหว่างด าเนินการ ๑ ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
๑ ป้ายตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลก าหนด    เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 113  ล าดับที่ 9 
 

   3)โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ ๖  ต้ังไว้จ านวน ๑๙๑,๐๐๐  บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ ๖ ต าบลเมืองพล 
(สายบ้านต าแย – บ้านหันใหญ่แม่เอีย)  ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๘๐ เมตร ระยะทาง 
๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๒๙๐.๐๐ ตร.ม. ตาม
รูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลก าหนด และติดตั้งป้ายระหว่างด าเนินการ ๑ 
ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑ ป้าย   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าที่  116 ล าดับที่ 15 

   4)โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาดอ านวย หมู่ที่ ๑๑ ต้ังไว้จ านวน ๔๗๘,๐๐๐บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาดอ านวย หมู่ที่ ๑๑ต าบลเมืองพล 
(สายบ้านนางบุญถม สุทธิสาร ) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตร.ม.ตามรูปแบบรายการที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพลก าหนด และติดตั้งป้ายระหว่างด าเนินการ ๑ ป้าย และป้ายหลังการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑ ป้าย เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 125
ล าดับที่ 52   

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

กล่าวว่า   ตามที่ท่านนายก อบต.เมืองพล  ได้แถลงต่อที่ประชุมให้ทราบความจ าเป็นที่ต้องขอ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  แล้วนั้นมีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
ก่อนขอมติที่ปะชุมแห่งนี้  
 

นายโสวัติ  สมอค า 
ส.อบต. ม9   
 

กล่าวว่า   ขอถามว่า โครงการที่สาม โครงการขุดลอกล าห้วยเสียว หรือล าห้วยเหมือง   

น.ส.กาญรษา  แสนวิวัช 
ปลัด อบต.  
 

กล่าวว่า   ขออนุญาตตอบค าถามนี้ ชื่อโครงการอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเรียกว่าล าห้วยเสียว 
เป็นภาษาทางการ  ล าห้วยเหมืองเป็นภาษาท่ีประชาชนเรียกขาน ซึ่งเป็นล าห้วยเดียวกัน   

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

กล่าวว่า   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ (ไม่มี)  หากไม่มีจะขอมติที่ประชุมสภาว่าจะ
อนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมทั้ง 7 โครงการ งบประมาณ  ๒,๔๗๖,๐๐๐ บาท ตามที่ท่านนายก
เสนอขออนุมัติ  โปรดยกมือ  
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ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ทั้ง 7 โครงการ งบประมาณ  ๒,๔๗๖,๐๐๐ บาท  

เป็นเอกฉันท์ (19 เสียง)  
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

เข้าสู่ข้อพิจารณา 3.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เชิญนายก อบต.เมืองพล ได้แถลงต่อที่ประชุม  
 

นายภูผา  ผาปริญญา 
นายก อบต.เมืองพล 

กล่าวว่า  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารต าบลเมืองพลที่เคารพทุกท่าน    
1.หลักการและเหตุผล 
   สืบเนื่องเกิดภัยพิบัติไม่ว่าทางการเกษตร หรือไฟไหม้ หรือโรคระบาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนี้  
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล จึงมีความจ าเป็นอย่างมากที่จัด หาครุภัณฑ์ส าหรับ
เตรียมพร้อมเม่ือเกิดจากภัยพิบัติต่างๆ จะได้มีอุปกรณ์ด าเนินการแก้ไขปัญหา ได้ทันท่วงที  
2. จึงมีความเป็นโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือนประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) งบประมาณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 5,421,100 บาท 
งบประมาณคงเหลือปัจจุบัน จ านวน 3,783,865 บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จ านวน 
30,800 บาท งบประมาณคงเหลือภายหลังการโอนลด จ านวน 3,753,065 บาท   ซึ่ง
เพียงพอจะต้องจ่ายตลอดปีงบประมาณ    
3.น าเงินโอนลดจ านวน 30,800 บาท ไปตั้งจ่ายใหม่ในแผนงานงานส่งเสริมการเกษตร งบ
ลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งจ่ายไว้ 30,800 บาท ดังรายการต่อไปนี้ 
๑) ถังพ่นยา จ านวน 6 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท จ านวน 15,000 บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังพ่นยา (พลาสติก) แบบใช้มือโยกชนิดสะพายหลัง ขนาดบรรจุน้ ายา 
20 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 6 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท 
๒) ถังพลาสติกโครงเหล็ก ขนาดบรรจุ 1,000 ลิตร จ านวน 1 ถัง จ านวน 3,800 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังพลาสติกโครงเหล็กพร้อมอุปกรณ์ ขนาดบรรจุ 1,000 ลิตร จ านวน 
1 เครื่อง ๆ ละ 3,800 บาท เป็นเงิน 3,800 บาท 
๓) เครื่องป๊ัมพ่นยา จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 12,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มพ่นยา เบนซิน 4 จังหวะ ขนาด 5.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,000 บาท  
     ทุกรายการจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก
งบประมาณ   การโอนครั้งนี้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
ข้อ 27 
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

กล่าวว่า   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ (ไม่มี)  หากไม่มีจะขอมติที่ประชุมสภาว่าจะ
อนุมัติ ให้โอนงบประมาณไปตั้งเป็นจ่ายใหม่ในแผนงานงานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 3 รายการ ตั้งจ่ายไว้ 30,800 บาท    ตามนายกฯ 
เสนอขออนุมัติ  โปรดยกมือ  
 

ที่ประชุม มติอนุมัติให้โอนงบประมาณประจ าปี 63  ไปตั้งจ่ายแผนงานงานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน 
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 3 รายการ ตั้งจ่ายไว้ 30,800 บาท   เป็นเอกฉันท์ 
(19 เสียง)  
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นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ    
เชิญสมาชกสภาท่านใดท่ีจะเสนอในวาระอ่ืนๆ  
 

นายพัง  หล้าโคตร    
ส.อบต. ม. 11 
 

กล่าวว่า  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารต าบลเมืองพลที่เคารพทุกท่าน 
ขออนุญาตถามท่านนายก ว่า โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านชาดอ านวย ม.11 ได้รับ
การอนุมัตินานแล้วยังไม่ได้ด าเนินการเลย อยากถามว่าจะด าเนินการช่วงไหน      
  

นายภูผา   ผาปริญญา 
นายก อบต. 
 

กล่าวว่า  ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่มองเห็นความส าคัญที่จะแก้ปัญหาให้
ประชาชนได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม และโอนงบประมาณไปตั้งในหมวดครุภัณฑ์   
เรื่องที่สมาชิกสภา ม.11 ถามว่าโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณปี 
63  ตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเรากองช่าง ก าลังด าเนินการโครงการที่เราขอใช้จ่ายสะสมอยู่ เช่น
โครงการขุดลอก ม.6 ก็ยังด าเนินการไม่ได้ เนื่องจากปลายปี ฝนตกวันเดียวน้ ามาเต็มเลย จน
ตอนนี้น้ าแห้งแล้ว ก าลังจะด าเนินการขุดลอก  และวางแผนด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติปี 
63  คงด าเนินการก่อนหน้าฝน เพราะตอนนี้สามารถสัญจรไปมาได้อยู่  ขอด าเนินการ
โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสมให้เสร็จก่อนเพราะเรารีบด าเนินการซึ่งมีหลายโครงการอยู่ 
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

มีท่านสมาชกสภาท่านใดที่จะเสนอในวาระอ่ืนๆ นี้อีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มี สภาได้ประชุม
ตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ครบถ้วนแล้ว  ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน และผู้บริหาร  
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  ขอปิดการประชุมวันนี้   
 
 

ปิดประชุม 
 

เวลา ๑2.๐๐ น.   

 
                                                                        

        ลงชื่อ                                   ผู้บันทึกการประชุม 
                                                                                      (นางสาวกาญรษา  แสนวิวัช) 
                                                                                        เลขานุการสภา อบต. เมืองพล 
 
 
 
 

 
                                                                                ลงชื่อ                                   ผู้ตรวจทาน 
                                                                                          (นายอุทัย         ทองดี) 
                                                                                        ประธานสภา อบต. เมืองพล 
 
 
 



 
 

หน้า 9 จาก 9 
 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
-ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที ่1  ครั้งที่ 2 /๒๕๖3 ในการประชุมวันที่   28  กุมภาพันธ์  ๒๕๖3  
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
                       
(นายธนาคร   ค าภาเกะ)                       (นายธีระพงษ์    วิเชียรเลิศ)             (นายบรรพต    ขุนแก้ว) 
   ประธานกรรมการ                                     กรรมการ                                  กรรมการ  
วันที่ .....................................                วันที่ .....................................         วันที่ ..................................... 
 
   
 
 
 
-ที่ประชุมสภามีมติรับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ................. เดือน ..............................  พ.ศ. .............. 
             
 
 
 
                                                  (ลงชื่อ)                     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                                ( นายอุทัย      ทองดี) 
                                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล   
                                                         วันที่           เดือน                    พ.ศ.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


