
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 

ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่  1 / ๒๕๖3 
วันศุกร์ที่    16   เดือน  เมษายน   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 

 
 
 

 



หน้า ๒ จาก  
 

   
 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 10.00  น. 
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา อบต.เมืองพลมาประชุม จ านวน  21 คน   ไม่มาประชุมจ านวน 
1 คน คือ นายค าไพ พลมาตร ส.อบต. ม.7   ทราบว่าขอลากิจกับรองท่านประธานสภาแล้ว   
ตาม พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 56 ก าหนดไว้ว่า 
“การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีสมาชิกสภามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเทา่ที่มีอยู่

จึงจะเป็นองค์ประชุม”   ถือว่าที่ประชุมครบองค์ประชุม  
 กล่าวว่า  เรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย น ากล่าวบูชาพระรัตนตรัย 
 

นายอุทัย  ทองดี 
ประธานสภาฯ 

กล่าวว่า  เรียนท่านสมาชิกสภา อบต.เมืองพล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลทุกท่าน   
ส าหรับการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 ในวันนี้ มีระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานประชุมสภาสามัญสมัยที่ 1  ครั้งที่ 2 /๒๕63 
                       เมื่อวันที่  28   กุมภาพันธ์  ๒๕63 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพ่ือพิจารณา  
3.1 ขออนุมัติ ปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ) จ านวน 1 คัน เป็นรถยนต์ส าหรับให้บริการ
รับ – ส่งเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล   โดยนายองคก์าร
บริหารส่วนต าบล หรือผู้แทน   
 

3.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 หมวดเงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  เพ่ือด าเนินการปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ) 
จ านวน 1 คัน เป็นรถยนต์ส าหรับให้บริการรับ - ส่งเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพล อาทิ ค่าต่อเติมโครงหลังคารถ ท าสีรถ การติดตั้งแผ่นป้ ายประจ ารถ 
ไฟสัญญาณ ตลอดจนอุปกรณ์และวัสดุที่จ าเป็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามรูปแบบและ
ข้อก าหนดของทางราชการ   โดยนายองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้แทน   
           

3.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่ากอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือด าเนินการ 
       (1) ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูน้ า โดยการเปลี่ยนเครื่องสูบน้ า 
       (2) ซ่อมแซมเต็นท์ผ้าใบ โดยการเปลี่ยนผ้าใบ 2 หลัง และซ่อมแซมโดยการ 
เย็บปะ 4 หลัง 
       (3) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
         โดยนายองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้แทน   
3.4 คัดเลือกตัวแทนสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการแผนพัฒนา  
 

3.5 ขอความเห็นชอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล เรื่องหลักเกณฑ์การ
ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟ้ืนสมรรถภาพในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
พล พ.ศ.  2563   โดยนายองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้แทน   
                             
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
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นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
1.ตามประกาศเรียกประชุมสภาสมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 ก าหนดวันประชุมไม่เกิน 15 วัน 
โดยเริ่มวันที่  16 – 30  เมษายน 63 นั้น   
2.ผู้บริหารท้องถิ่น ได้เสนอญัตติให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนในเขตต าบลเมืองพล และเรื่องอ่ืนๆ   
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยท่ี 1 
ครั้งที่ 2 /๒๕63 เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์   ๒๕63 
ให้สมาชิกสภาทุกท่านตรวจรายงานไปพร้อมกัน มีจ านวนทั้งหมด  9 หน้า    
 

ที่ประชุม -สมาชิกสภา ตรวจรายงานไปพร้อมกัน ไม่มีการแก้ไข 
มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  เป็นเอกฉันท์ (21 เสียง)  
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา   
ข้อ 3.1 ขออนุมัติ ปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ) จ านวน 1 คัน เป็นรถยนต์ส าหรับ
ให้บริการรับ – ส่งเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล    เชิญ
นายก อบต. เมืองพล ได้แถลงต่อที่ประชุม  
 

นายภูผา  ผาปริญญา 
นายก อบต.เมืองพล 

กล่าวว่า  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารต าบลเมืองพลที่เคารพทุกท่าน    
หลักการและเหตุ 
สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลได้ด าเนินการจัดหารถพยาบาล (รถกระบะ)  โดย
ใช้งบด าเนินการจากเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ. 2562  
แทนรถกู้ชีพ ทะเบียน ผด 1398 ขอนแก่น   ที่ใช้อยู่เดิม 
 

ข้อเท็จจริง 
1.  กองการศึกษา อบต.เมืองพล มีความประสงค์ขอปรับปรุงรถกู้ชีพ ทะเบียน ผด 1398 
ขอนแก่น เป็นรถรับส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองพล แทนการจ้างเหมาบริการ
รถรับส่งจากบุคคลภายนอก  
 2.  อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ มาตรา 16 (10) แห่งพ.ร.บ. ก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส   
 

ข้อเสนอพิจารณา 
 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอ านาจสภาท้องถิ่น
อนุมัติ 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

กล่าวว่า   ตามที่ท่านนายก อบต.เมืองพล  ได้แถลงต่อที่ประชุมให้ทราบความจ าเป็นที่ต้องขอ
อนุมัติปรับปรุงรถกู้ชีพ ทะเบียน ผด 1398 ขอนแก่น เป็นรถรับส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.เมืองพลแล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก่อนขอมติที่ประชุม (ไม่มีสมาชิกสภาขอ
อภิปราย ) 
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นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

กล่าวว่า   ถ้าไม่มีท่านสมาชิกสภาขออภิปราย ขอมติที่ประชุมอนุมัติปรับปรุงรถกู้ชีพ ทะเบียน 
ผด 1398 ขอนแก่น เป็นรถรับส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองพล โปรดยกมือ 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ (21 เสียง) อนุมัติให้ปรับปรุงรถกู้ชีพ ทะเบียน ผด 1398 ขอนแก่น เป็นรถ
รับส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองพล   
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

เข้าสู่ข้อ 3.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   เพ่ือด าเนินการปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถ
กู้ชีพ) จ านวน 1 คัน เป็นรถยนต์ส าหรับให้บริการรับ - ส่งเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล   โดยนายองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้แทน   
 

นายภูผา  ผาปริญญา 
นายก อบต.เมืองพล 

กล่าวว่า  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารต าบลเมืองพลที่เคารพทุกท่าน   
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ดังนี้ 
ขออนุมัติโอนเพ่ิม/โอนลด หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 
1.รายการโอนลด  
- แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  งบประมาณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 643,200 บาท  
งบประมาณคงเหลือปัจจุบัน จ านวน 436,560 บาท  ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้  
จ านวน 50,000 บาท  
2.รายการโอนเพิ่ม 
 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน. 50,000 บาท   

2.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าดัดแปลง ปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ) จ านวน 1 คัน เป็นรถยนต์
ส าหรับให้บริการรับ - ส่งเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล เป็น 
ค่าต่อเติมโครงหลังคารถ  ตามรูปแบบและข้อก าหนดของทางราชการ เป็นเงิน 30,000 บาท  

2.2.เพ่ือเป็นค่าปรับปรุง สีรถ  การติดตั้งแผ่นป้ายประจ ารถ ไฟสัญญาณ ตลอดจนอุปกรณ์และ
วัสดุที่จ าเป็นต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ ตามรูปแบบ อบต.ก าหนด  เป็นเงิน 20,000 บาท  
การโอนครั้งนี้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2 และ 3) 
พ.ศ. 2543 ข้อ 27 
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

กล่าวว่า   ตามที่ท่านนายก อบต.เมืองพล  ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  เพ่ือปรับปรุงรถกู้ชีพ  เป็นรถรับส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองพล
เป็นเงินจ านวน 50,000 บาท แล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก่อนขอมติที่ประชุม (ไม่มี) 
ถ้าไม่มีท่านสมาชิกสภาขออภิปราย ขอมติที่ประชุมว่าอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือปรับปรุงรถกู้ชีพ  เป็นรถรับส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เมืองพลเป็นเงินจ านวน 50,000 บาท โปรดยกมือ  
 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ (21 เสียง) อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  เพ่ือปรับปรุงรถกู้ชีพ  เป็นรถรับส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองพล 
เป็นเงินจ านวน 50,000 บาท ด าเนินการตาม ข้อ 2.1 ,2.2  
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นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

เข้าสู่  3.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563  หมวดค่าท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง โดยนายองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้แทน   

นายภูผา  ผาปริญญา 
นายก อบต.เมืองพล 

กล่าวว่า  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารต าบลเมืองพลที่เคารพทุกท่าน   
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ดังนี้ 
1.ขออนุมัติโอนเพิ่ม/โอนลด หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัดฯ และกองช่าง 
รายการโอนลด  
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7  งบประมาณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 451,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ
ปัจจุบัน จ านวน 451,000 บาท  ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จ านวน 451,000 บาท  งบประมาณ
คงเหลือภายหลังการโอนลด จ านวน 0 บาท  
2.โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบ
ลงทุน หมวดครุภัณฑ์  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 395,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนเครื่องสูบน้ า ขนาด 8 นิ้ว แบบลากจูง เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ และให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง 
ฯลฯ เป็นเงิน 395,000 บาท (ส านักปลัด) 
2.2 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  ประเภทค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 16,000 บาท   เพ่ือซ่อมแซมเต็นท์ผ้าใบ โดยการเปลี่ยนผ้าใบ
ใหม่   2 หลัง และซ่อมแซมโดยการเย็บปะ 4 หลัง เป็นเงิน  16,000 บาท  (ส านักปลัด)  
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน หมวด
รายจ่ายค่าวัสดุ ประเภทรายจ่ายวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน 40,000 บาท  เพ่ือค่าวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ เป็นเงิน 40,000 บาท (กองช่าง)   
      การโอนครั้งนี้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2 
และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 
  

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

กล่าวว่า   ตามที่ท่านนายก อบต.เมืองพล  ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7  งบประมาณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 451,000 บาท  
งบประมาณคงเหลือปัจจุบัน จ านวน 451,000 บาท  ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้  จ านวน 
451,000 บาท  โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน 
หมวดครุภัณฑ์  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 395,000 บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนเครื่องสูบน้ า ขนาด 8 นิ้ว แบบลากจูง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ และให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง ฯลฯ เป็น
เงิน 395,000 บาท (ส านักปลัด) 
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นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

2 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 16,000 บาท   เพ่ือซ่อมแซมเต็นท์ผ้าใบ โดยการเปลี่ยนผ้าใบใหม่   
2 หลัง และซ่อมแซมโดยการเย็บปะ 4 หลัง เป็นเงิน  16,000 บาท  (ส านักปลัด)  
3. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน หมวด
รายจ่ายค่าวัสดุ ประเภทรายจ่ายวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน 40,000 บาท  เพ่ือค่าวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ เป็นเงิน 40,000 บาท (กองช่าง)    
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก่อนขอมติที่ประชุม  
 

นายมงคล  กองแก้ว 
ส.อบต. ม.7  
 

กล่าวว่า   สอบถามว่า วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  สงสัยว่าวิทยุอะไร     

นายภูผา  ผาปริญญา 
นายก อบต.เมืองพล 

กล่าวว่า   เป็นชื่อประเภทรายจ่าย วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หมายถึงสามารถซื้อวัสดุไฟฟ้า และวัสดุ
ของวิทยุที่ต้องการซ่อมแซม ก็ได้ 
 

นายโกวิท  สมีพวง  
ส.อบต. ม.8   
 

กล่าวว่า   ขอสอบถามแทนสมาชิกสภา ม.7   การโอนงบประมาณครั้งนี้มีผลกระทบต่อ
ประชาชน ม.7 และ ม.8 ด้วย ว่าจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 

นายภูผา  ผาปริญญา 
นายก อบต.เมืองพล 

กล่าวว่า   เนื่องจากปัญหาเรื่องภัยแล้ง ปีที่แล้วท าให้เราใช้เครื่องสูบน้ าเข้ากักเก็บสระน้ าส าหรับ
ท าประปาหมู่บ้าน จนเครื่องช ารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ ได้ประสานขอยืมเครื่องสูบน้ าจาก
หน่วยงานอ่ืนๆ ก็ต้องมีค่าใช้จ่ ายแต่ละครั้งที่ เขาคิดค่าใช้จ่ายเป็นแสนบาท ซึ่งเราไม่มี
งบประมาณด าเนินการ ประกอบช่วงนี้จะเข้าฤดูฝนหากฝนตกมาแล้วเราไม่มีเครื่องสูบน้ าไว้จะ
ท าให้ประชาชนขาดโอกาสกักเก็บน้ าแน่นอน เราต้องเตรียมความพร้อมของเราเอง  ต้อง
พ่ึงตนเอง ขอโอนงบประมาณเพ่ือเตรียมการเปลี่ยนเครื่องสูบน้ าก่อน พอปลายปีมีเงิน
งบประมาณเข้าหรือมีเงินเหลือจะด าเนินการโอนงบประมาณมาด าเนินการของ ม.7 อาจเป็น
ช่วงเดือนสิงหาคมนี้  
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

กล่าวว่า    มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายอีกหรือไม่ (ไม่มี)   ถ้าไม่มีท่านสมาชิกสภาขออภิปราย
อีก  ขอมติที่ประชุมว่าอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7   จ านวน 451,000 บาท เพ่ือไปด าเนินการตามที่กล่าวมาข้างต้น  
โปรดยกมือ  
 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ (21 เสียง) อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7   จ านวน 451,000 บาท เพ่ือไปด าเนินการตามที่กล่าวมา
ข้างต้น 
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

เข้าสู่ข้อ 3.4 คัดเลือกตัวแทนสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการแผนพัฒนา  
โดยนายองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้แทน   
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นายวายุ   โสเขียว 
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

กล่าวว่า  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารต าบลเมืองพลที่เคารพทุกท่าน   
1.ค าสั่งที่ 108/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล ลง
วันที่ 16 มีนาคม 2561 ประกอบค าสั่งที่ 518/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 
2. ค าสั่งที่ 92/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพล ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ประกอบค าสั่งที่ 519/2561 เรื่อง 
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
พล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 
    ทั้งนี้ คณะกรรมการตามข้อ 1.-2. ในสัดส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้สิ้นสุดลงตามวาระ 
(ครบก าหนด 2 ปี) แล้ว ดังนั้น เพ่ือให้กระบวนการได้มาซึ่งคณะกรรมการฯ ทั้ ง 2 คณะ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ จึงเสนอสภาฯ เพ่ือพิจารณาด าเนินการ
คัดเลือกดังกล่าว เป็นไปตามสมาชิกสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนินการคัดเลือก 
1.คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  
 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีต้องด าเนินการคัดเลือก จ านวน 3 คน 
 2) เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ต่อที่ประชุม โดยมีผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน และผู้ซึ่ง
ได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมและต้องให้ความยินยอม 
 3) ในการเสนอชื่อ หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจ านวน ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อนั้นได้รับการคัดเลือก หากมีการเสนอชื่อเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด ให้ประธานในที
ประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับ ใช้วิธี เขียนชื่อ
ตัวและชื่อสกุลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนนที่ประธานในที่ประชุมมอบให้ได้ไม่เกินตาม
จ านวนที่ก าหนด 
 4) ให้ประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุมและมิได้เป็นผู้
ได้รับการเสนอชื่อจ านวนไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นมี
ไม่ครบตามจ านวนให้เลือกจากข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล ก็ได้ 
 5) เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับเป็นผู้ซึ่งได้รับการ
คัดเลือกจนครบจ านวนที่ก าหนด ในกรณีมีผู้ได้รับคะแนนในล าดับเดียวกันหลายคน ท าให้ไม่
สามารถคัดเลือกได้ให้ที่ประชุมจัดให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ซึ่งได้ รับคะแนนเท่ากัน ถ้า
ลงคะแนนครั้งที่สองแล้ว ปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีการจับสลากตามท่ีประธานในที่
ประชุมก าหนด 
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล   
ก็ด าเนินเลือกเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

กล่าวว่า   ตามที่เจ้าหน้าที่ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบขั้นตอนแล้ว เชิญท่านสมาชิกเสนอตัวแทน
สมาชิกสภาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  3 คน  
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นายโสวัติ  สมอค า  
ส.อบต. ม.9  
 

กล่าวว่า   เรียนท่านประธานสภาฯ ขอเสนอท่าน อุทัย ทองดี ประธานสภาฯ  เป็นกรรมการ 

 

ผู้รับรอง 
 

นายธนาคร  ค าภาเกะ ส.อบต. ม.1  และ นายทนงศักดิ์ เขียวรู ส.อบต. ม.9  

นายบรรพต  ขุนแก้ว 
ส. อบต. ม.5  
 

กล่าวว่า   เรียนท่านประธานสภาฯ ขอเสนอท่าน ธีระพงษ์ วิเชียรเลิศ  ส.อบต. ม.5  

ผู้รับรอง 
 

นายพิชิต กองเกิด ส.อบต. ม.8  และ นายทองดา กุลลาศ ส.อบต. ม.4 

นายประยงค์ ทองดี 
ส. อบต. ม.2  
 

กล่าวว่า   เรียนท่านประธานสภาฯ ขอเสนอท่านประทวน ดาโสม รองประธานฯ  ส.อบต. ม.1  

ผู้รับรอง 
 

นายบรรพต  ขุนแก้ว  ส.อบต. ม.5   และ นายคมกริช หาญโงน ส.อบต. ม.6 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

กล่าวว่า   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้ 
ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป โปรดยกมือ  

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ (21 เสียง) เห็นชอบ 
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

กล่าวว่า   .ต่อไปคัดเลือกตัวแทนกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพล  จ านวน 3 คน  เชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อ  

นายพัง   หล้าโคตร 
ส.อบต. ม.11 
 

กล่าวว่า   เรียนท่านประธานสภาฯ ขอเสนอท่าน ปิ่น ทีทา ส.อบต. ม.6   เป็นกรรมการ 
 

ผู้รับรอง 
 

นายสุรชัย เหลือหลาย  ส.อบต. ม.10   และ นายคมกริช หาญโงน ส.อบต. ม.6 

นายมงคล  กองแก้ว 
ส.อบต. ม.2 
 

กล่าวว่า   เรียนท่านประธานสภาฯ ขอเสนอท่านเมธี ธรรมวิเศษ  ส.อบต. ม.3   เป็นกรรมการ  
 

ผู้รับรอง 
 

นายประยงค์  ทองดี ส.อบต. ม.2  และ นายทนงศักดิ์ เขียวรู ส.อบต. ม.9  

นายปิ่น  ทีทา 
ส.อบต. ม.6 
 

กล่าวว่า   เรียนท่านประธานสภาฯ ขอเสนอท่านพัง หล้าโคตร  ส.อบต. ม.11  เป็นกรรมการ  
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

กล่าวว่า   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้ 
ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
ต่อไป โปรดยกมือ  
 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ (21 เสียง) เห็นชอบ 
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

เข้าสู่ข้อ 3.5 ขอความเห็นชอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล เรื่องหลักเกณฑ์
การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นสมรรถภาพในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพล พ.ศ.  2563      โดยนายองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้แทน   
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นายภูผา  ผาปริญญา 
นายก อบต.เมืองพล 

กล่าวว่า  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารต าบลเมืองพลที่เคารพทุกท่าน   
สืบเนื่องปัญหาเรื่องโรคติดเชื้อ COVID 19 เป็นเหตุหลายประการที่พ้ืนที่ต้องวางแผน
ด าเนินการในพ้ืนที่ เช่นเดียวกัน พ้ืนที่ อบต.เมืองพล ต้องเตรียมการที่จะดูแลสุขภาพผู้ป่วย
เรื้อรัง (เบาหวาน ความดัน)  ผู้มีภาวะพ่ึงพิง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่จะต้องรับยาประจ า ที่
โรงพยาบาลอ าเภอ ตอนนี้ต้องรับยาที่บ้านโดย อสม. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ต้องดูแล แต่ละ
หมู่บ้านมีจ านวนผู้ป่วยเรื้อรังหรือที่เรียกว่า NCDs  มากขึ้น จากปัญหานี้ ผมเห็นว่าจะเป็นปัญหา
มากขึ้นในอนาคต จึงจ าเป็นจะต้องสร้างเครื่องมือ มาเพ่ือเตรียมการด าเนินงานในอนาคต  โดย
จัดตั้ง “กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองพล”    โดยมีวัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ าเป็นส าหรับผู้มีสิทธิได้รับการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดหา ซ่อมแซม และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เพ่ือ
ตอบสนองต่อความจ าเป็นตามสภาพของบุคคลนั้นๆ 
2. เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ การพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือและฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้
มีสิทธิได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในระดับชุมชนและท่ีบ้าน 
3. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมหรือบริการขั้นพื้นฐานเพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้ดียิ่งขึ้น 
โดยได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563   และได้จัดท าร่างประกาศองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพล เรื่อง “หลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล พ.ศ. 2563”    ให้สภาเหน็ชอบ  
โดยให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้น าเสนอ ต่อที่ประชุม ต่อไป 
 

น.ส.กาญรษา  แสนวิวัช 
ปลัด อบต. 

กล่าวว่า  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารต าบลเมืองพลที่เคารพทุกท่าน   
 ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล เรื่อง “หลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล พ.ศ. 2563”   
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงาน และบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล อาศัยอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 
(10) (16)(19) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และมาตรา 59 (4) 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ดังต่อไปนี้  
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกอง
ทุนฟื้นฟูสมรรถภาพในเขตพื้นทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล พ.ศ. 2563”  
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑7   เมษายน  พ.ศ. 2563   
ข้อ ๓ ในประกาศนี้   
“องค์การบริหารส่วนต าบล”  หมายความว่า  องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองพล  
“กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ”  หมายความว่า  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  เพือ่การ
สนับสนุน ส่งเสริมระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต            
“คณะกรรมการกองทุน”  หมายความวา่  คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพในเขตพื้นที่องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองพล  
“ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ” หมายความว่า ผู้ด้อยโอกาส  คนพกิาร  ผูสู้งอายุ  ผูป้่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลนั  และผู้
ที่มีภาวะพึ่งพิง 
“คนพิการ”  หมายความว่า  คนพิการตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ           
“ผู้สูงอายุ”  หมายความว่า  ผู้สูงอายุตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ  ซ่ึงมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติ กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน  แต่ยัง
ไม่เข้าเกณฑ์เป็นคนพิการ  โดยอาจมีภาวะบกพร่องทางการเห็น  การได้ยิน การสื่อสาร  การเคลื่อนไหว  จิตใจ  อารมณ์  
พฤติกรรม  สติปัญญาการเรียนรู้  หรือภาวะบกพร่องอื่นใด ซ่ึงจ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพ  



“ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน”  หมายความว่า  ผู้ป่วยที่มีอาการทางคลินิกผ่านพ้น ภาวะวิกฤตและมีอาการคงที่  แต่ยังคงมี
ความผิดปกติของร่างกาย  จิตใจ บางส่วนอยู่  มีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน  และแพทย์ผู้รักษามีความเห็น   
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 ว่าต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย ์ในช่วงเวลาที่มีการฟื้นตัวเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ปว่ยโดยทีมสหวิชาชีพ  เพื่อ
เพิ่มสมรรถนะร่างกาย  จิตใจ ในการปฏบิัติกิจวัตรประจ าวัน  และลดความพกิารหรือภาวะทุพพลภาพ    
“ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง”  หมายความวา่  ผู้ทีม่ีคะแนนประเมินความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล  
(Bathel  ADL  index)  เท่ากับหรือน้อยกวา่สิบเอ็ดคะแนน  หรือตามเกณฑ์ การประเมินที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ก าหนด  
“สถานบริการ”  หมายความวา่  สถานบริการตามกฎหมายวา่ด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
“หน่วยบรกิาร”  หมายความว่า  หนว่ยบริการตามกฎหมายวา่ด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ           
“หน่วยงานสาธารณสุข”  หมายความวา่  หนว่ยงานที่มภีารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง แต่มิได้เป็นสถานบริการ  หรือหน่วย
บริการ    
“หน่วยงานอื่น”  หมายความว่า  หนว่ยงานที่มิได้มีภารกิจด้านการสาธารณสุข  
“กลุ่มคนพิการ”  หมายความว่า  คนพกิารที่รวมตัวกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปเพื่อด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ร่วมกัน  ทั้งนี้  ไม่ว่าเป็นนิติ
บุคคลหรือไม่ก็ตาม  
“กลุ่มผู้สูงอายุ”  หมายความว่า  ผู้สูงอายุที่รวมตวักันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปเพื่อด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ  รว่มกัน  ทั้งนี้  ไม่วา่เป็นนิติ
บุคคลหรือไม่ก็ตาม  
“องค์กรอื่น”  หมายความวา่  กลุ่มบุคคล  ชมรม  สมาคม  องค์กร  หรือมูลนิธ ิ ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อ 
ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพแก่ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยมิใช่เป็นการแสวงก าไร  
ทั้งนี้  ไม่ว่าเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม  
ข้อ 5 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่มี วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล    สถานบริการ  หน่วยบริการ  หน่วยงาน
สาธารณสุข  หน่วยงานอื่น  กลุ่มคนพิการ  กลุ่มผู้สูงอายุ  หรือองค์กรอื่น  เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เข้าถึง
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิตได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยส่งเสริม
กระบวนการ มีส่วนร่วมตามความพร้อม  ความเหมาะสม  และความต้องการของประชาชนในพื้นที่   โดยให้มีกองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพที่มี วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  สถาน
บริการ  หน่วยบริการ  หน่วยงานสาธารณสุข  หน่วยงานอื่น  กลุ่มคนพิการ  กลุ่มผู้สูงอายุ  หรือองค์กรอื่น  เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพ  เข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิตได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  โดยส่งเสริมกระบวนการ มีส่วนร่วมตามความพร้อม  ความเหมาะสม  และความต้องการของประชาชนในพื้นที่    
ข้อ 6 เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนฟื้นฟสูมรรถภาพ  ประกอบด้วย   
       (๑) เงินที่ได้รับสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองพล  
       (๒) เงินที่ได้รับสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล      
       (๓) เงินบริจาค หรือรายได้อื่น  ๆ  หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ข้อ 7 การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจ่ายเงิน  การจัดท าบัญชี  และรายงานของกองทุน ฟื้นฟูสมรรถภาพ  และการก ากับ
ติดตามเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ  ใหเ้ป็นไปตามเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้ เงินในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพสามารถใช้ใน
ปีงบประมาณถัด ๆ  ไปได้ 
ข้อ 8 เงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังต่อไปนี้  
      (๑) ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนในลักษณะการจัดบริการ  การจัดหา  รวมถึงการซ่อม  ดัดแปลง  เปลีย่นชิ้นส่วน  หรือการจัดท า
เป็นกรณีเฉพาะของอุปกรณ์เครื่องช่วยความพกิาร  ดังนี้  
          (ก) เพื่อสนับสนุนใหก้ับหนว่ยบริการในพื้นที่  หรือองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับ การจัดบริการใหแ้ก่ผู้มีสทิธิได้รับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพ  การจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการใหแ้ก่ คนพกิาร  ทั้งนี้  ตามรายการ  หลักเกณฑ์  วธิีการ  และ
เง่ือนไขที่คณะกรรมการก าหนด กรณีมคีวามจ าเป็นต้องก าหนดรายการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการเพิ่มเติม  ให้ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ กองทุน               
          (ข) เพื่อสนับสนุนให้กับ สถานบริการ  หน่วยบริการ  หน่วยงานสาธารณสุข  หน่วยงานอื่น  กลุ่มคนพิการ  กลุ่มผู้สูงอายุ  
หรือ องค์กรอื่น  แล้วแต่กรณีส าหรับการซ่อม  ดัดแปลง  เปลี่ยนชิ้นส่วน  หรือการจัดท าเป็นกรณีเฉพาะ ของอุปกรณ์เครื่องช่วย
ความพิการให้แก่คนพิการตามความจ าเป็น  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด  
      (๒) ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนในลักษณะโครงการ สถานบริการ  หน่วยบริการ  หน่วยงานสาธารณสุข  หน่วยงานอื่น กลุ่มคน
พิการ  กลุ่มผู้สูงอายุ  หรือองค์กรอื่น  ตามที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ  ดังนี้       
           (ก) เพื่อสนับสนุนการด าเนินการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ าเป็นส าหรับผู้มีสิทธิได้รับ การฟื้นฟูสมรรถภาพ  ซ่ึง
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดหา  ซ่อมแซม  และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เพื่อตอบสนองต่อความจ าเป็นตามสภาพของบุคคลนั้น ๆ     
           (ข) เพื่อสนับสนุนการจัดบริการ  การพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพ ของผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพ  ในระดับชุมชนและที่บ้าน     
          (ค) เพื่อสนับสนุนการด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมหรือบริการขั้นพื้นฐานเพื่อให้ผู้มีสิทธิ ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ  
สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้ดียิ่งขึ้น  
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       (๓) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหรือพัฒนากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพให้มี ประสิทธิภาพ  ทั้งนี้  ไม่เกินร้อย
ละ  ๑๕  ของเงินตามข้อ  ๗  (๑)  และ  (๒)  ในปีงบประมาณนั้น  กรณีที่มี ความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือจัด
จ้างบุคคล  ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและบริหาร จัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพโดยตรง  ให้สนับสนุนได้ตามความจ าเป็น  
และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็น ทรัพย์สินของกองทุน นั้น  
ข้อ 9  ให้คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ  ประกอบด้วย  
         (1) ท้องถิ่นอ าเภอพล   เป็นที่ปรึกษา  
         (2) สาธารณสุขอ าเภอพล เป็นที่ปรึกษา  
         (3) ผู้แทนโรงพยาบาลพล เป็นที่ปรึกษา  
         (4) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   เป็นประธานกรรมการ 
         (5) รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นรองประธานกรรมการ 
         (6) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   เป็นกรรมการ 
         (7) ประธาน อสม. ประจ าหมู่บ้านในเขตต าบล เป็นกรรมการ 
         (8) ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่  จ านวนหนึ่งคน   เป็นกรรมการ  
         (9) ผู้แทนคนพิการทุกประเภท จ านวนหนึ่งคน   เป็นกรรมการ   
       (10) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   เป็นกรรมการ  
       (11) หัวหน้าส านักงานปลัด    เปน็กรรมการนและเลขานุการ     
       (๑2) ผู้อ านวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลัง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
ข้อ ๑0 ให้องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการหรือประสานกับหนว่ยงานหรอืบุคคล ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ได้มาซ่ึงกรรมการ  
ตามข้อ  9 (8)  ถึง (9)  และออกค าสั่งแต่งต้ังเป็น คณะกรรมการกองทุน   
ข้อ ๑1 ให้กรรมการตามข้อ 9 (8)  ถึง (9)  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนบัแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งต้ัง    
 เมื่อครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากยังมิได้มีการคัดเลือกกรรมการขึ้นใหม่ให้กรรมการ ซ่ึงพ้นจากต าแหน่งอยู่ใน
ต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  จนกว่ากรรมการซ่ึงได้รับการคัดเลือกขึ้นใหม่ เข้ารับหน้าที่  แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน  นั บแต่
วันที่กรรมการพ้นจากต าแหน่ง ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  ให้มีการคัดเลือกกรรมการแทนภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันที่กรรมการพ้นจากต าแหน่ง  และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงตนแทน ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่
ด าเนินการคัดเลือกกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน  ในกรณีที่
ต าแหน่งกรรมการว่างลง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  ซ่ึงยังมิได้มีการคัดเลือกกรรมการขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง  ให้คณะกรรมการกองทุน 
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่           
ข้อ ๑2 กรรมการตามข้อ  9  วรรคหนึง่  (8)  ถึง  (9)  นอกจากการพ้นจากต าแหน่ง ตามวาระแล้ว  ให้พ้นจากต าแหน่ง  ใน
กรณีดังต่อไปนี้  
          (๑) ตาย  
          (๒) ลาออก  
          (๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรอืเสมือนไร้ความสามารถ  
          (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย  
          (๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่โทษส าหรบัความผิดที่ได้กระท า โดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ 
          (๖) ขาดประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ข้อ ๑3 การประชุมคณะกรรมการกองทุน  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จ านวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะ
เป็นองค์ประชุม   ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ ปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  
ข้อ ๑4 คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้  
         (๑) พจิารณาอนุมัติแผนการเงินประจ าปีของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ  
         (๒) พจิารณาอนุมัติเงินกองทุนฟืน้ฟูสมรรถภาพเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ  8    
         (๓) ออกระเบยีบที่จ าเป็นเพือ่ประสิทธิภาพในการบรหิารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ  ทั้งนี้   ต้องไม่ 
ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  
         (๔) สนับสนุนให้ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ  ในเขตพื้นที่  เข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ   
ในชุมชน  ที่บ้าน  หรือทีห่น่วยบริการ  ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
         (๕) พจิารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน  รายงานการรับเงิน  การจา่ยเงิน  และเงินคงเหลือของกองทุน
ฟื้นฟูสมรรถภาพ    
ข้อ ๑5 คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ  หรือคณะท างาน   เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศนี้  หรือ
ตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย  
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ข้อ ๑6 ให้กรรมการ  ที่ปรึกษา  อนุกรรมการ  และคณะท างาน  ได้รับค่าตอบแทนใน การประชุม  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
และค่าใช้จ่ายอื่น ให้บุคคลภายนอก  และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับการแต่งตั้ง  ให้ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ  ที่เข้าร่วมประชุม มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการประชุม   
ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง  และวรรคสองให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
ข้อ ๑7 เพื่อให้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีการด าเนินงานที่มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น  ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล  ผู้แทนเครือข่ายคนพิการ  ในการติดตาม  ก ากับ  ประเมินผล  และสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานของ 
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  และรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  
ข้อ ๑8 ให้เงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ  คณะกรรมการกองทุน  คณะอนุกรรมการ  คณะท างาน  ตามประกาศองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพล   เรื่อง  เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพล พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  เป็นเงินในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ  เป็นคณะกรรมการกองทุน  
คณะอนุกรรมการ  คณะท างาน  ตามประกาศนี้ ให้กรรมการกองทุน  อนุกรรมการ  และคณะท างานตามวรรคหนึ่ง  อยู่ใน
ต าแหน่งต่อไปได้   ไม่เกินเก้าสิบวันนับจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  และให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ  เพื่อให้ได้มา 
ซ่ึงกรรมการตามข้อ  9  ต่อไป  
ข้อ 19 การด าเนินงานใดตามประกาศนี้  หากยังไม่มี  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือหลักเกณฑ์ ที่จะ 
ก าหนดขึ้นตามประกาศนี้  ให้ใช้  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือหลักเกณฑ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบังคับใช้โดยอนุโลม  
ข้อ ๒0 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  และให้มีอ านาจ  วินิจฉยั  ชี้ขาดปญัหา
เกี่ยวกบัการปฏิบัติตามประกาศนี ้ 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟืน้ฟู
สมรรถภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  พ.ศ. ๒๕๖3  
หมวด ๑ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดท าบัญชี และรายงาน ของกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
๑. การรับเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ   
    ๑.๑ บรรดาเงินรายรับของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้น าส่งเข้าบัญชีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ องค์การบริหารส่ วนต าบล
เมืองพล ที่เปิดบัญชีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยใช้ชื่อบัญชี
ว่า “กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล”   ทั้งนี้ บัญชีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่ได้เปิดบัญชีไว้แล้วก่อน
ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นบัญชี เงินฝากตามประกาศนี้   
    ๑.๒ การรับเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพให้รับเป็นเงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน ธนาณัติ หรือโอนเข้า บัญชีทางธนาคารหรือ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นตามที่ส านักงานก าหนด และให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ ผู้ช าระเงินทุกครั้ง เว้ นแต่การรับเงินที่
ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  หรือการรับเงินอุดหนุนจากองค์การ
บริหารส่วนต าบล ให้ใช้หลักฐานการโอนเงินทางธนาคาร หรือหลักฐานอื่น ที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร เป็นหลักฐาน
อ้างอิงในการบันทึกบัญชีรายรับ   
    ๑.๓ เงินสดที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับไว้ ให้น าฝากเข้าบัญชีตามข้อ ๑.๑ ภายในวันที่ได้รับเงิน หากไม่สามารถน าเงิน
ดังกล่าวฝากเข้าบัญชีได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่นายกองค์การบริหารส่วนมอบหมาย น าเงินสดจ านวน
ดังกล่าวเก็บรวมไว้ในซองหรือหีบห่อ ระบุเงินกองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพ จ านวนเงิน ปิดผนึกลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ และน า
ฝากไว้ที่ตู้นิรภัยหรือสถานที่เก็บรักษาเงิน ขององค์การบริหารส่วนต าบล แล้วให้น าฝากเข้าบัญชีในวันท าการถัดไป   
   ๑.๔ การรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ด าเนินการโดยเร็วเมื่อเร่ิมต้นปีงบประมาณ  กรณีมีความจ าเป็น ให้
ได้ไม่เกินปีงบประมาณ 
๒. การจ่ายเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ   
   ๒.๑ การจา่ยเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบล สั่งจ่ายได้ตามที่ คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ 
ภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ    
   ๒.๒ วธิีการจา่ยเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้จ่ายได้ ดังต่อไปนี้  
   ๒.๒.๑ จ่ายทางธนาคารหรือทางอิเลก็ทรอนิกส์   
   ๒.๒.๒ จ่ายทางอื่นที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด   
   ๒.๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคนใดคนหนึ่ง ลงนาม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล คนใดคนหนึ่ง ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายไว้ จ านวนสองคน รวมเป็นผู้ลงนามสองคน 
เป็นผู้เบิกเงินจากบัญชีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามที่คณะกรรมการ กองทุนอนุมัติ ภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพ  
  ๒.๔ การจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น ให้ผู้บริหารสูงสุดหรือ
หัวหน้าของหน่วยงานนั้น ๆ เป็นผู้รับเงิน หากไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะมอบอ านาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ให้
กระท าได้ ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจที่ชัดเจน   
  ๒.๕ การจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นกลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอาย ุหรือองค์กรอื่น ให้ผู้แทน ที่ 
ได้รับมอบหมายจากกลุ่มหรือองค์กรนั้น ๆ ไม่น้อยกวา่สองคนขึ้นไปเป็นผู้รับเงิน   
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๒.๖ การจา่ยเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ต้องมีหลักฐานการจ่ายเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบส าคัญ รับเงิน หรือหลักฐานการน า
เงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารของผู้มีสทิธิรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงินอย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด เก็บไว้
เพื่อการตรวจสอบ  
๓. การจัดท าบัญชีและรายงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ   
    ๓.๑ การบันทึกบัญช ีให้บันทกึตามรปูแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบล   
    ๓.๒ รอบระยะเวลาบัญชีให้ถอืตามปงีบประมาณ   
    ๓.๓ ให้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ  จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน รายงานการรับเงิน การ 
จ่ายเงิน และเงินคงเหลือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศหรือระบบอื่น และจัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน รายงานการรับ
เงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการกองทุนแล้ว ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล ทุกสิ้นปีงบประมาณ  โดยให้จัดส่งภายใน สามสิบวันนบัจากสิ้นปีงบประมาณ ตามรูปแบบที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีให้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จดัท ารายงานผลการด าเนินงาน รายงาน การรับ
เงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพของปีที่ผ่านมา ทีผ่่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการกองทุน
แล้ว เก็บไว้เพือ่การตรวจสอบ  
การก ากับติดตามเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 
๔. กรณี สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอ่ืน   
    ๔.๑ เมื่อได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ให้น าไปใช้จา่ย ตามวัตถปุระสงค์ของ
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งนี้ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน และการจัดท า บัญช ีให้เป็นไปตามระเบียบทีห่น่วยงาน
นั้น ๆ ถือปฏิบัต ิ  
    ๔.๒ ให้เก็บหลักฐานการจ่ายเงินจากบัญชีไว้เพื่อการตรวจสอบ   
    ๔.๓ เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงาน ตามโครงการ หรือกิจกรรม ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และรายงานการจ่ายเงิน ส่ง
ให้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนทราบ และใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลเกบ็ไว้เพื่อการตรวจสอบ   
    ๔.๔ กรณีที่มีเงินเหลือจากการด าเนนิงานตามโครงการ หรือกจิกรรม ให้น าเงินที่เหลือส่งคืนกองทุน ฟื้นฟูสมรรถภาพ                   
๕. กรณีกลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ หรือองค์กรอ่ืน   
   ๕.๑ เมื่อได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ให้น าไป 
ใช้จ่าย ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ภายใต้โครงการ หรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ  เว้นแต่
รายการค่าใช้จา่ย ดังต่อไปนี้ ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังนี้   
   ๕.๑.๑ ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคคลที่ด าเนนิงานตามโครงการ หรือกจิกรรมที่ได้รับอนุมัติ จาก 
คณะกรรมการกองทุน ให้เบิกจ่ายในอัตราเทียบเคียงตามระเบียบขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยอนุโลม   
   ๕.๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับบุคคลที่ด าเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการ
กองทุน ให้เบิกจ่ายในอัตราเทียบเคียงตามระเบียบขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยอนุโลม   
  ๕.๒ การจัดซ้ือจัดจ้างตามโครงการ หรือกิจกรรม ให้ถือราคากลางตามระเบียบของทางราชการ  หรือราคาตลาดโดยทั่วไปใน
ขณะที่จัดซ้ือจัดจ้าง   
  ๕.๓ การจัดหาครุภัณฑ์ ให้แนบเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงินไว้กับรายงาน การจ่ายเงิน ดังกล่าวด้วย   
  ๕.๔ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และรายงานการจ่ายเงินตามโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับ
อนุมัติ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนทราบ และให้องค์การบริหารส่วนต าบลเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ   
  ๕.๕ กรณีที่มีเงินเหลือจากการด าเนินงาน ให้น าเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ  
  
หมวด ๓  
ค่าตอบแทนการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จา่ยอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ 
๖. เงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ  
คณะท างาน และบุคคลภายนอกที่ได้รับเชิญมาประชุม ดังต่อไปนี้  
    ๖.๑ ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับกรรมการหรือที่ปรึกษา ไม่เกินคร้ังละ 2๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน 4๐๐ บาท     
    ๖.๒ ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับอนุกรรมการ ไม่เกินครั้งละ 2๐๐ บาทต่อคนเดือนหนึ่งไม่เกิน 4๐๐ บาท   
    ๖.๓ ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับคณะท างาน ไม่เกินคร้ังละ 1๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน 2๐๐ บาท   
    ๖.๔ ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับบุคคลภายนอกซ่ึงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุน  หรือคณะอนกุรรมการ หรือ
คณะท างาน ให้เบิกจา่ยค่าตอบแทนได้เท่ากับกรรมการ หรืออนุกรรมการ  หรือคณะท างาน แล้วแตก่รณี  
๗. เงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์การบริหาร ส่วนต าบล  ที่รับ
การแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่เข้าประชุมคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน ให้เบิกจ่ายในอัตราเท่ากับ กรรมการ หรืออนุกรรมการ หรือคณะท างาน แล้วแต่กรณี 
๘. เงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ คณะท างาน และ
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการด าเนินงานและบริหารจัดการ



กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยการอนุมัติของประธาน
กรรมการ 
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นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

กล่าวว่า   ตามที่ท่านปลัด อบต.เมืองพล  ได้แถลงต่อที่ประชุมแล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายก่อนขอมติที่ประชุมแห่งนนี้ (ไม่มี)  ถ้าไม่มีท่านสมาชิกสภาสอบถามหรืออภิปราย จะ
ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบ ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล เรื่อง “หลักเกณฑ์
การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพล พ.ศ. 2563” โปรดยกมือ  
 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ (21 เสียง) เห็นชอบ 
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืนๆ    
มีท่านสมาชิกสภา หรือผู้บริหาร อบต. จะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่  

นายภูผา  ผาปริญญา 
นายก อบต.  
 

กล่าวว่า   เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาทุกท่านต้องขอบคุณพระทุกท่านเป็นอย่างสูง 
ที่ได้อนุมัติงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ อบต.เมืองพล และขอบขอบคุณไปยังผู้น า
ชุมชน  ท่าน ส.อบต. พี่น้อง อสม.เจ้าหน้าที่ รพ.สต.  ในพ้ืนที่หมู่บ้าน ที่ท าหน้าที่ป้องกัน 
ควบคุม พี่น้องของเราที่เดินทาง มาจากต่างจังหวัด กักตนเองตามที่รัฐบาลก าหนด ช่วงนี้พ้ืนที่
ของเราไม่มีผู้ติดเชื้อ COVID 19 เพราะความเอาใจใส่ของทุกท่าน เราเป็นผู้น าท้องถิ่นต้อง
ช่วยกัน จะไม่ให้เกิดโรคในพ้ืนที่ของเรา ขอบคุณครับ 
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

กล่าว่า   เรื่อง อ่ืนๆ   ขอให้ท่านนายก ช่วยเร่งโครงการขุดลอกล าห้วยในช่วงนี้ก่อนจะเข้าสู่ฤดู
ฝน อยากจะให้ด าเนินการก่อน ขอฝากด้วยนะครับ ท่านอ่ืนมีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ (ไม่มี)  
หากไม่มีท่านใดเสนอในวาระอ่ืน ถือว่าที่ประชุมได้ประชุมครบตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ใน
วันนี้แล้ว ขอบคุณทุกท่าน และปลอดภัยจากโรค COVID 19  ขอปิดประชุมวันนี้  
 

ปิดประชุม 
 

เวลา ๑2.๐๐ น.   

 
 
 
                                                                        

        ลงชื่อ                                   ผู้บันทึกการประชุม 
                                                                                      (นางสาวกาญรษา  แสนวิวัช) 
                                                                                        เลขานุการสภา อบต. เมืองพล 
 
 
 

 
                                                                                ลงชื่อ                                   ผู้ตรวจทาน 
                                                                                          (นายอุทัย         ทองดี) 
                                                                                        ประธานสภา อบต. เมืองพล 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
-ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที ่2  ครั้งที่ 1 /๒๕๖3 ในการประชุมเมื่อวันที่   16 เมษายน   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.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


