
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 

สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ประจ ำปี ๒๕๖๑  คร้ังที่ ๒ 
วันจันทร์ที่  ๒๗  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุมช้ัน ๓ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 
-------------------------------------- 

ผูม้าประชุม 
 

๑. นายสวา่ง  เทียมทดั   ประธานสภา อบต.ทรงคนอง 
๒. นายไพโรจน์ รุ่งเรืองศรี  รองประธานสภา อบต.ทรงคนอง 
๓. นางสาวสิริมนต ์ มงักรสวสัด์ิ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
๔. นายวชิาญ  ค าชู   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
๕. นายสุรพล  คุมพล   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
๖. นายศกัดา  ศรีพรหมมา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๓ 
๗. นายอ านวย  ปู่ มัน่   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๔ 
๘. นายนที  สุดประเสริฐ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๔ 
๙. นายสมพงษ ์ ปู่ มาก   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๕ 
๑๐. นางสาวสมเจตต ์ อินแขก   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๖ 
๑๑. นางศุภพชิา  เพช็รนิล   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๖ 
๑๒. นายเอกชยั  เอกสมัพนัธท์ิพย ์ เลขานุการสภา อบต.ทรงคนอง 

ผูล้าประชุม ไม่มี 
ผูข้าดประชุม ไม่มี 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

๑. นายชินปพฏัฐ์ ประเสริฐมรรค  นายก อบต.ทรงคนอง 
๒. นายสุวทิย ์ ฤทธ์ิค  ารพ  รองนายก อบต.ทรงคนอง 
๓. นายประสาน การะเวก  รองนายก อบต.ทรงคนอง 
๔. นางสาวพนิตา เกิดภู่   รองปลดั อบต.ทรงคนอง 
๕. นางสาวสุรภี  สายสุดใจ  ผูอ้  านวยการกองคลงั 
๖. นายนพพล  สิงหนาท  ผูอ้  านวยการกองช่าง 
๗. นายจกัร์พร  พวงนอ้ย  หวัหนา้ส านกัปลดั 
 

เร่ิมประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 
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  เม่ือไดเ้วลาประชุม ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบทรงคนองตรวจสอบรายช่ือสมาชิกผู ้
มาประชุม ปรากฏวา่มีผูม้าประชุมครบองคป์ระชุม จึงใหส้ญัญาณเชิญสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรง
คนองทุกท่านเขา้ที่ประชุมแลว้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงัน้ี 
ระเบียบวำระที่  ๑ เร่ืองที่ประธำนแจ้งให้ทีป่ระชุมทรำบ 
นายสวา่ง  เทียมทดั ไม่มี 
ประธานสภาฯ   
ระเบียบวำระที่  ๒  เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุมคร้ังที่แล้ว                
นายสวา่ง  เทียมทดั ขอใหส้มาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุม สมยัสามญั สมยัที่ ๓ ประจ าปี 
ประธานสภาฯ  ๒๕๖๑  คร้ังที่ ๑ เม่ือวนัที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีสมาชิกขอแกไ้ขเพิม่เติมหรือไม่        

ถา้ไม่มี จึงขอมติที่ประชุมวา่รับรองรายงานการประชุมหรือไม่ ลงมติครับ  
มติที่ประชุม  รับรอง  ๑๐ เสียง      
   ไม่รับรอง - เสียง      
   งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสวา่ง เทียมทดั)                  
ระเบียบวำระที่  ๓    เร่ือง ญัตติ พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ วำระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ 
นายสวา่ง  เทียมทดั ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญตัติช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ                   
นายอ านวย  ปู่ มัน่       ตามที่สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ไดก้  าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร 
ประธานคณะกรรมการแปรญตัติ ญตัติต่อคณะกรรมการแปรญตัติ เป็นเวลา ๓ วนั คือวนัที่ ๑๘ – ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. 
   ๒๕๖๑ และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ไดม้ายืน่ค  าแปรญตัติ
   ต่อคณะกรรมการแปรญตัติในการพจิารณาร่างบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล
   ทรงคนอง เร่ือง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น  
         บดัน้ีคณะกรรมการแปรญตัติไดพ้จิารณาโดยละเอียดแลว้ และเชิญนายก 
   องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนองและสมาชิกไดย้ืน่ค  าแปรญตัติไว ้มาช้ีแจงต่อ
   คณะกรรมการแปรญตัติไว ้มาช้ีแจงต่อคณะกรรมการแปรญตัติแลว้ เม่ือวนัที่ ๒๑
    สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรากฏวา่ มีสมาชิสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง
    ไดม้ายืน่ค  าแปรญตัติ ต่อคณะกรรมการแปรญตัติ จ  านวน ๒๒ ขอ้และคณะกรรมการ 

มีมติแกไ้ข ๑ ขอ้ ดงัน้ี  
   ขอ้ ๑. นางศุภพชิา  เพช็รนิล สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ได ้ยื่นค  าเสนอขอแปรญัตติ
   ในประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
   ทอ้งถ่ิน (๒) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว ้ ๔๖๒,๐๐๐ บาท เพื่อ
   จ่ายในลักษณะเป็นเงินรางวลัประจ าปี ให้แก่พนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง ปลัด



3 
 

   องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลทรง
   คนอง เจา้หนา้ที่ตรวจสอบภายใน และพนักงานส่วนต าบล ลูกจา้ง พนักงานจา้ง และ
   ผูป้ฏิบติังานในสังกดัส านักงานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง หมวดภาษี
   จดัสรรและหมวดเงินอุดหนุน ทัว่ไป (ซ่ึงอยูใ่นร่างขอ้บญัญติังบประมาณ ฯ หนา้ ๗๕) 
    โดยนางศุภพชิา   เพช็รนิล สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอลด
   จ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๓๐๐,๐๐๐ บาท    
    มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติใหเ้งินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
   พเิศษ ตั้งไว ้๔๖๒,๐๐๐ บาท เพือ่จ่ายในลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจ าปี ใหแ้ก่ 
   พนกังานส่วนต าบลต าแหน่ง ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง รองปลดั
   องคก์ารบริหารส่วนต าบลต าบลทรงคนอง  เจา้หนา้ที่ตรวจสอบภายใน และพนกังาน
   ส่วนต าบล ลูกจา้ง พนกังานจา้ง และผูป้ฏิบติังานในสงักดัส านกังานปลดัองคก์าร
   บริหารส่วนต าบลทรงคนอง เป็น ๓๐๐,๐๐๐ บาท  

โดยนางศุภพชิา   เพช็รนิล สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดข้อสงวนค าแปร
ญตัติไว ้ 

   ขอ้ ๒. นางศุภพชิา   เพช็รนิล สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปรญตัติ
   ในประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
   ค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการ ตั้งไว ้๒๕๐,๐๐๐ บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ
   เดินทางไปราชการ ส าหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร
   หรือนอกราชอาณาจกัรเช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง คา่พาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่าบริการจอด
   รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพเิศษ ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน  

ค่าลงทะเบียนอบรมสมัมนาตามหลกัสูตรต่างๆ ของนายกฯ รองนายกฯ เลขานุการ
นายกฯ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการสภาฯ พนกังาน
ส่วนต าบล ลูกจา้ง พนกังานจา้งในสงักดัส านกังานปลดัฯ และบุคคลหรือคณะบุคคล
หรือคณะกรรมการที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ที่เก่ียวกบังานใน
หนา้ที่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงิน
อุดหนุน ทัว่ไป (ซ่ึงอยูใ่นร่างขอ้บญัญติังบประมาณ ฯ หนา้ ๗๗)  

โดยนางศุภพชิา   เพช็รนิล สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอลด
จ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๑๕๐,๐๐๐ บาท  

    มติของคณะกรรมการแปรญัตติให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
    ส าหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรหรือนอก 
   ราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
   อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
   อบรมสมัมนาตามหลกัสูตรต่างๆ ของนายกฯ รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ประธาน
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   สภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการสภาฯ พนักงานส่วนต าบล ลูกจา้ง 
   พนกังานจา้งในสงักดัส านกังานปลดัฯและบุคคลหรือคณะบุคคลหรือคณะกรรมการที่
   องคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งให้ปฏิบติัหน้าที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ขององคก์าร
   บริหารส่วนต าบลทรงคนอง เป็น ๑๕๐,๐๐๐ บาท  

โดยนางศุภพิชา   เพ็ชรนิล สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดข้อสงวนค าแปร
ญตัติไว ้ 

   ขอ้ ๓. นางศุภพชิา  เพช็รนิล สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปรญตัติ
   ในประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
    โครงการฝึกอบรมสมัมนาและศึกษาดูงาน ตั้งไว ้๔๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อเพิ่มศกัยภาพใน
   การปฏิบตัิงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพฒันา
   ศกัยภาพเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ินส าหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าของสมนาคุณ
   วิทยากร ค่ายานพาหนะ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆที่จ  าเป็น ตามระเบียบ หมวดภาษีจดัสรร
   และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป (ซ่ึงอยูใ่นร่างขอ้บญัญติังบประมาณ ฯ หนา้ ๗๗) 

โดยนางศุภพชิา   เพช็รนิล สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอลด
 จ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๓๕๐,๐๐๐ บาท  

มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติใหค้่าใชจ่้ายโครงการฝึกอบรมสมัมนา 
และศึกษาดูงานเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการปฏิบติังาน เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดั 
อบรมและศึกษาดูงาน เพือ่พฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน ส าหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร
ค่าป้ายโครงการ ค่าของสมนาคุณวทิยากร ค่ายานพาหนะ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆที่จ  าเป็น 
เป็น ๓๕๐,๐๐๐ บาท 

โดยนางศุภพิชา   เพช็รนิล สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดข้อสงวนค าแปร
ญตัติไว ้

   ขอ้ ๔. นางศุภพชิา   เพช็รนิล สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปรญตัติ
   ในประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว ้๑๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุ
   ยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก  ยางใน  หม้อน ้ ารถยนต์  ฟิล์มกรอง
   แสงรถยนต์ น ้ ามันเบรก ฯลฯ ส าหรับใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง และรถจกัรยานยนต์ 
   รวมทั้งค่าประกอบหรือปรับปรุงวสัดุยานพาหนะและขนส่ง ตลอดจนค่าจดัซ้ือส่ิงของ
   ในการซ่อมแซมวสัดุยานพาหนะและขนส่ง  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อม
   กนั เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง (ถ้ามี) ฯลฯ หมวดภาษีจดัสรรและ
   หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป (ซ่ึงอยูใ่นร่างขอ้บญัญติังบประมาณ ฯ หนา้ ๗๘) 
    โดยนางศุภพชิา   เพช็รนิล สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอลด
   จ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๕๐,๐๐๐ บาท  
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    มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติใหจ่้ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและ
   ขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก  ยางใน  หมอ้น ้ ารถยนต ์ ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ น ้ ามนั
   เบรก ฯลฯ ส าหรับใชก้ับรถยนตส่์วนกลาง และรถจกัรยานยนต์ รวมทั้งค่าประกอบ
   หรือปรับปรุงวสัดุยานพาหนะและขนส่ง ตลอดจนค่าจดัซ้ือส่ิงของในการซ่อมแซม
   วสัดุยานพาหนะและขนส่ง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น ค่าขนส่ง ค่า
   ภาษ ีค่าประกนัภยั ค่าติดตั้ง (ถา้มี) ฯลฯ เป็น ๕๐,๐๐๐ บาท  

โดยนางศุภพิชา   เพช็รนิล สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดข้อสงวนค าแปร
ญตัติไว ้ 

   ขอ้ ๕. นายสมพงษ ์ ปู่ มาก สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปรญตัติใน
   ประเภทครุภณัฑส์ านกังาน โต๊ะ+เกา้อ้ีส านักงาน (ห้องประชุมใหญ่) โต๊ะประชุม ๑๓ 
   ตวั เกา้อ้ีประชุม ๒๕ ตวั ตั้งไว ้๑๘๐,๐๐๐ บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือโต๊ะประชุม 
   จ านวน ๑๓ ตวัเเละเกา้อ้ีส านักงานเเบบมีพนักพิง จ านวน ๒๕ ตวั หมวดภาษีจดัสรร
   และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป (ซ่ึงอยูใ่นร่างขอ้บญัญติังบประมาณ ฯ หนา้ ๗๙)  

โดยนาย สมพงษ์   ปู่ มาก สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ได้แปรญตัติขอลด
จ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

    มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติให้ค่าใช้จ่ายในการจดัซ้ือโต๊ะ+เก้าอ้ี
   ส านกังาน (หอ้งประชุมใหญ่) โตะ๊ประชุม ๑๓ ตวั เกา้อ้ีประชุม ๒๕ ตวั เป็น 
    ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
    โดยนายสมพงษ์   ปู่ มาก สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ได้ขอสงวนค าแปร
   ญตัติไว ้ 
   ขอ้ ๖. นายสมพงษ ์  ปู่ มาก สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปรญตัติใน
   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ตั้งไว ้๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
   บ ารุงรักษาเเละปรับปรุงครุภณัฑท์ี่อยูใ่นความรับผิดชอบของส านักงานปลดัฯ เป็น
   รายจ่ายที่ซ่อมเเซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
   ตามปกติ หรือดัดเเปลง ต่อเติม ปรับปรุงครุภณัฑ์ หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงิน
   อุดหนุน ทัว่ไป (ซ่ึงอยูใ่นร่างขอ้บญัญติังบประมาณ ฯ หนา้ ๘๑) 
    โดยนายสมพงษ ์  ปู่ มาก สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอลด
   จ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๘๐,๐๐๐ บาท  
    มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติใหค้่าบ  ารุงรักษาเเละปรับปรุครุภณัฑท์ี่
   อยูใ่นความรับผดิชอบของส านกังานปลดัฯ เป็นรายจ่ายที่ซ่อมเเซมโครงสร้างของ
   ครุภณัฑข์นาดใหญ่ เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ หรือดดัเเปลง ต่อเติม ปรับปรุง
   ครุภณัฑ ์เป็น ๘๐,๐๐๐ บาท 
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    โดยนายสมพงษ์   ปู่ มาก สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ได้ขอสงวนค าแปร
   ญตัติไว ้ 

ขอ้ ๗. นายสมพงษ ์ ปู่ มาก สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปรญตัติใน
  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง โครงการปรับปรุงตกแต่ง
  (ห้องประชุมใหญ่) ตั้งไว ้๔๘๕,๐๐๐ บาท เพื่อใชจ่้ายเป็นค่าใชจ่้ายในการปรับปรุง
  เเละตกแต่งหอ้งประชุม หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุน ทัว่ไป (ซ่ึงอยูใ่นร่าง
  ขอ้บญัญตัิงบประมาณ ฯ หนา้ ๘๑) 

    โดยนายสมพงษ ์  ปู่ มาก สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอลด
   จ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๐ บาท  
    มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติให้ค่าบ  ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
   ส่ิงก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและตกแต่ง (หอ้งประชุมใหญ่) เป็น  ๔๘๕,๐๐๐ บาท 

กรรมการแปรญตัติมีมติเห็นชอบ ๓ เสียง, งดออกเสียง ๑ เสียง, ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง 
(นายนที  สุดประเสริฐ) และขอใหช้ี้แจงรายละเอียดในที่ประชุมสภาฯ 

    โดยนายสมพงษ์   ปู่ มาก สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ได้ขอสงวนค าแปร
   ญตัติไว ้ 
   ขอ้ ๘. นางสิริมนต ์  มงักรสวสัด์ิ สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปร
   ญตัติในประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
   ทอ้งถ่ิน ตั้งไว ้๑๘๖,๑๔๕ บาท เพือ่จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพเิศษ
   ในลกัษณะเป็นรางวลัประจ าปีใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้ง   

และผู ้ปฏิบัติงานในสังกัดกองคลัง  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานบนพื้นฐานของความส าเร็จและผลสัมฤทธ์ิของงาน หมวดภาษีจดัสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป (ซ่ึงอยูใ่นร่างขอ้บญัญติังบประมาณ ฯ หนา้ ๘๓) 

    โดยนางสิริมนต ์  มงักรสวสัด์ิ สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอ
   ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๑๓๐,๐๐๐ บาท  
    มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติใหจ่้ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการ
   อนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เพือ่จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทน
   อ่ืนเป็นกรณีพเิศษในลกัษณะเป็นรางวลัประจ าปีใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล  

ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้ง และผูป้ฏิบติังานในสงักดักองคลงั ตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการประเมินผลการปฏิบติังานบนพื้นฐานของความส าเร็จและผลสมัฤทธ์ิของงาน 
เป็น ๑๓๐,๐๐๐ บาท 

โดยนางสิริมนต ์  มงักรสวสัด์ิ สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดข้อสงวนค า
แปรญตัติไว ้ 
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   ขอ้ ๙. นางสิริมนต ์  มงักรสวสัด์ิ สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปร
   ญตัติในประเภทรายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ ค่าจา้งเหมาจดัท า/ปรับปรุงแผนที่ภาษีฯ
   การคดัลอกที่ดิน และค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ ตั้งไว ้๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้ง
   เหมาบริการส าหรับเป็นค่าใชจ่้าย ค่าจา้งเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษี การคดัลอก 
   ที่ดิน และค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้น หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุน 
   ทัว่ไป (ซ่ึงอยูใ่นร่างขอ้บญัญติังบประมาณ ฯ หนา้ 83)  
    โดยนางสิริมนต ์  มงักรสวสัด์ิ สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอ
   ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๓๐,๐๐๐ บาท  
    มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติใหค้่าใชจ่้ายเป็นเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 
   ค่าจา้งเหมาจดัท า /ปรับปรุงแผนที่ภาษีฯ การคดัลอกที่ดิน และค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ 
   เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการส าหรับเป็นค่าใชจ่้าย ค่าจา้งเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษี
   การคดัลอกที่ดิน และค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้น เป็น ๓๐,๐๐๐ บาท 

โดยนางสิริมนต ์  มงักรสวสัด์ิ สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดข้อสงวนค า
แปรญตัติไว ้ 

   ขอ้ ๑๐. นางสิริมนต ์  มงักรสวสัด์ิ สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปร
   ญตัติในรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ตั้ง
   ไว ้๔๐,๐๐๐ บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็นค่าใชจ่้าย
   ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรหรือนอกราชอาณาจกัร เช่นค่าเบี้ยเล้ียง
   เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ฯลฯ ค่าลงทะเบียนอบรม โดยตั้งจ่ายตามระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ินฯ
    หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป (ซ่ึงอยูใ่นร่างขอ้บญัญติังบประมาณฯ 
   หนา้ ๘๓) 
    โดยนางสิริมนต ์ มงักรสวสัด์ิ สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอ
   ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๓๐,๐๐๐ บาท 

   มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติใหค้่าใชจ่้ายเพือ่จ่ายเป็นรายจ่าย 
  เก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใชจ่้ายในการ
  เดินทางไปราชการ ส าหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร
  หรือนอกราชอาณาจกัร เช่นค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ฯลฯ 
   ค่าลงทะเบียนอบรมโดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ่้ายใน
  การเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ินฯ เป็น ๓๐,๐๐๐ บาท 

โดยนางสิริมนต ์  มงักรสวสัด์ิ สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดข้อสงวนค า
แปรญตัติไว ้ 
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   ขอ้ ๑๑. นางสิริมนต ์  มงักรสวสัด์ิ สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปร
   ญตัติในวสัดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว ้๔๐,๐๐๐ บาท เ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือแผ่นหรือจาน
   บนัทึกขอ้มุล ตลับผงหมึก เมนบอร์ด เมาส์ เคร่ืองอ่านและบนัทึกขอ้มูลแบบต่างๆ 
   ฯลฯ ส าหรับใช้ในงานที่อยูใ่นความรับผิดชอบของกองคลัง หมวดภาษีจดัสรรและ
   หมวดเงินอุดหนุน ทัว่ไป  (ซ่ึงอยูใ่นร่างขอ้บญัญติังบประมาณฯ หนา้ ๘๔)  

โดยนางสิริมนต ์  มงักรสวสัด์ิ สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอ
ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๒๐,๐๐๐ บาท  

    มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติให้ค่าใชจ่้ายเป็นค่าจดัซ้ือแผ่นหรือจาน
   บนัทึกขอ้มูล ตลับผงหมึก เมนบอร์ด เมาส์ เคร่ืองอ่านและบนัทึกขอ้มูลแบบต่างๆ
   ฯลฯ ส าหรับใชใ้นงานที่อยูใ่นความรับผดิชอบของกองคลงั เป็น ๔๐,๐๐๐ บาท 
    โดยนางสิริมนต ์  มงักรสวสัด์ิ สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดข้อสงวนค า 

แปรญตัติไว ้ 
   ขอ้ ๑๒. นายไพโรจน์   รุ่งเรืองศรี สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปร
   ญตัติในครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
    รถยนต์ (ดีเซล) แบบดับเบิลแค๊ป จ านวน ๑ คนั ตั้งไว ้๘๑๔,๐๐๐ บาท หมวดภาษี
   จดัสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป (ซ่ึงอยูใ่นร่างขอ้บญัญติังบประมาณฯ หนา้ ๘๔) 

โดยนายไพโรจน์   รุ่งเรืองศรี สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอลด
จ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๐ บาท  
 มติของคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติให้ค่าใช้จ่ายจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ค่า จดัซ้ือครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง รถยนต ์(ดีเซล) แบบ
ดบัเบิลแคป จ านวน ๑ คนั เป็น  ๐  บาท 

โดยนายไพโรจน์   รุ่งเรืองศรี สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดข้อสงวนค าแปร
ญตัติไว ้ 
ขอ้ ๑๓. นายไพโรจน์  รุ่งเรืองศรี สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปร
ญตัติในประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมด
อ่ืน ๆ โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้เก่ียวกบับทบาทหนา้ที่อาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และอาสากูภ้ยั (OTOS) ของ อบต.ทรงคนอง ตั้งไว ้๕๐,๐๐๐ 
บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมพฒันาความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ที่
ของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และอาสากูภ้ยั (OTOS)  ส าหรับเป็น
ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวขอ้งฯลฯ หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุน ทัว่ไป (ซ่ึงอยูใ่นร่างขอ้บญัญติั
งบประมาณฯ หนา้ ๘๘) 



9 
 

    โดยนายไพโรจน์  รุ่งเรืองศรี สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอลด
   จ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๓๐,๐๐๐ บาท  
    มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติใหค้่าใชจ่้ายเพือ่จ่ายเป็นค่าค่าใชจ่้ายใน
   การฝึกอบรมพฒันาความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ที่ของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย
   พลเรือน (อปพร.) และอาสากูภ้ยั (OTOS)  ส าหรับเป็นค่าตอบแทนวทิยากร ค่าป้าย
   โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งฯลฯ เป็น ๓๐,๐๐๐
    บาท 

โดยนายไพโรจน์   รุ่งเรืองศรี สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดข้อสงวนค าแปร
ญตัติไว ้ 

   ขอ้ ๑๔. นายไพโรจน์  รุ่งเรืองศรี สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปร
   ญตัติในประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
   อ่ืนๆ โครงการปรับภูมิทศัน์ริมถนนและเกาะกลางถนนต าบลทรงคนอง ตั้งไว ้
    ๕๐,๐๐๐ บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงภูมิทศัน์ริมถนนและเกาะกลางใน
   พื้นที่ต  าบลทรงคนอง เช่น การดูแลตน้ไม ้การตกแต่งก่ิงไมต้น้ไม ้ตดัหญา้ การปลูกไม้
   ประดับ และการปลูกไม้ประดับทดแทนของเดิม หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงิน
   อุดหนุนทัว่ไป (ซ่ึงอยูใ่นร่างขอ้บญัญติังบประมาณ ฯ หนา้ ๙๙) 
    โดยนายไพโรจน์   รุ่งเรืองศรี สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอลด
   จ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๐ บาท  
    มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติใหค้่าใชจ่้ายเพือ่จ่ายเป็นรายจ่าย 
   เก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการปรับภูมิ
   ทศัน์ริมถนนและเกาะกลางถนนต าบลทรงคนอง เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการปรับปรุง
   ภูมิทัศน์ริมถนนและเกาะกลางในพื้นที่ต  าบลทรงคนอง เช่น การดูแลต้นไม้ การ
   ตกแต่งก่ิงไม้ตน้ไม้ ตดัหญา้ การปลูกไม้ประดับ  และการปลูกไม้ประดับทดแทน
   ของเดิม เป็น ๐ บาท 

โดยนายไพโรจน์   รุ่งเรืองศรี สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดข้อสงวนค าแปร
ญตัติไว ้ 

   ขอ้ ๑๕. นายไพโรจน์  รุ่งเรืองศรี สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปร
   ญตัติในประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
   อ่ืนๆโครงการรณรงค ์ลด คดั แยกขยะมูลฝอย ตั้งไว ้๕๐,๐๐๐ บาท เพือ่จ่ายเป็น
   ค่าใชจ่้ายในการจดัโครงการ/ศึกษาดูงาน/กิจกรรมลด คดัแยกขยะมูลฝอย ค่าป้าย
   โครงการ ค่าป้ายประชาสมัพนัธ/์รณรงค ์ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง
   และเคร่ืองด่ืม และค่าใชจ่้ายอ่ืนที่จ  าเป็น ฯลฯ หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุน
   ทัว่ไป (ซ่ึงอยูใ่นร่างขอ้บญัญติังบประมาณ ฯ หนา้ ๑๐๐) 
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โดยนายไพโรจน์   รุ่งเรืองศรี สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอลด
จ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๒๐,๐๐๐ บาท  

    มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติใหค้่าใชจ่้ายเพือ่จ่ายเป็นรายจ่าย 
   เก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆโครงการรณรงค ์
   ลด คดั แยกขยะมูลฝอย เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัโครงการ/ศึกษาดูงาน/กิจกรรม
   ลด คดัแยกขยะมูลฝอย ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสมัพนัธ/์รณรงค ์ค่าตอบแทน
   วทิยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม และค่าใชจ่้ายอ่ืนที่จ  าเป็น ฯลฯ เป็น
   ๒๐,๐๐๐ บาท 

โดยนายไพโรจน์  รุ่งเรืองศรี สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดข้อสงวนค าแปร
ญตัติไว ้ 

  ขอ้ ๑๖. นายวชิาญ  ค  าชู สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปรญตัติใน 
 ประเภทรายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ ตั้งไว ้๑๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัท าเเผน่

พบั เอกสาร วารสารประชาสมัพนัธข์อ้มูลข่าวสาร ป้ายประชาสมัพนัธ ์เอกสาร 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ฯลฯ  ตามโครงการส่งเสริมความรู้ดา้นขอ้มูล
ข่าวสาร เเก่ประชาชน เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบขอ้มูล หมวดภาษีจดัสรรและ
หมวดเงินอุดหนุน ทัว่ไป (ซ่ึงอยูใ่นร่างขอ้บญัญติังบประมาณ ฯ หนา้ ๑๐๑) 

    โดยนายวิชาญ   ค  าชู สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอลดจ านวน
   เงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๒๐,๐๐๐ บาท  
    มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติใหค้่าใชช้จ่ายเพือ่จ่ายเป็นค่าจดัท าเเผน่
   พบั เอกสาร วารสารประชาสมัพนัธ ์ขอ้มูลข่าวสาร ป้าประชาสมัพนัธ ์เอกสารรายงาน
   ผลการด าเนินงานประจ าปี ฯลฯ  ตามโครงการส่งเสริมความรู้ดา้นขอ้มูลขา่วสาร เเก่
   ประชาชน เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบขอ้มูล เป็น ๒๐,๐๐๐ บาท 
    โดยนายวชิาญ ค าชู สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดข้อสงวนค าแปรญตัติไว ้ 
   ขอ้ ๑๗. นายวชิาญ  ค  าชู สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปรญตัติใน
   ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
   โครงการส่งเสริมและพฒันากลุ่มอาชีพ กลุ่มวสิาหกิจ  ตั้งไว ้๑๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่จ่าย
   เป็นค่าใชจ่้ายในการจดัอบรม/กิจกรรมไดแ้ก่ ๑.กิจกรรมอบรมและส่งเสริมการพฒันา
   คุณภาพผลิตภณัฑ ์๒.กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่มอาชีพ วสิาหกิจ
   ชุมชน ส าหรับเป็นค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวทิยากร 
   ค่าใชจ่้ายอ่ืนที่จ  าเป็น ฯลฯ อาศยัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายใน
   การฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ฯลฯ   

หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุน ทัว่ไป (ซ่ึงอยูใ่นร่างขอ้บญัญติังบประมาณฯ 
หนา้ ๑๐๓) 
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โดยนายวิชาญ  ค  าชู สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอลดจ านวน
เงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๕๐,๐๐๐ บาท  

    มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติใหค้่าใชจ่้ายเพือ่จ่ายเป็นรายจ่าย 
   เก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการส่งเสริม
   และพฒันากลุ่มอาชีพ กลุ่มวสิาหกิจ  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัอบรม/กิจกรรม
   ไดแ้ก่ ๑.กิจกรรมอบรมและส่งเสริมการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ ์๒. กิจกรรมศึกษาดู
   งานและแลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่มอาชีพ วสิาหกิจชุมชนส าหรับเป็นค่าอาหารวา่งและ
   เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าใชจ่้ายอ่ืนที่จ  าเป็น ฯลฯ ตามระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและการ เขา้รับการฝึกอบรมของ 
   เจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๕๗ ฯลฯ  เป็น ๕๐,๐๐๐ บาท  
    โดยนายวชิาญ  ค  าชู สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง  ไดข้อสงวนค าแปรญตัติไว ้ 
   ขอ้ ๑๘. นายวชิาญ  ค  าชู สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปรญตัติใน
   ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 
   หมู่ที่ ๖ ตั้งไว ้ ๒๗๒,๐๐๐ บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลทติ์ก 

คอนกรีต ผวิจราจรกวา้ง  ๕  เมตร ระยะทางยาว  ๘๗  เมตร  หินคลุกรองพื้นทาง
หนา  ๐.๒๕  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  ๔๓๕  ตารางเมตร  โดยเร่ิมจากบา้นคุณ
ลดัดาถึงบา้นคุณพวงทอง กองเกิดทอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัว่ไป (ซ่ึงอยูใ่นร่างขอ้บญัญติังบประมาณฯ หนา้ ๑๐๕) 

โดยนายวิชาญ  ค  าชู สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอลดจ านวน
เงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๐ บาท  

    มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติใหค้่าใชจ่้ายเพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างส่ิง
   สาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต หมู่ที่ ๖ เพือ่จ่ายเป็น
   ค่าจา้งเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต ผวิจราจรกวา้ง  ๕  เมตร  ระยะทาง
   ยาว  ๘๗  เมตร  หินคลุกรองพื้นทางหนา  ๐.๒๕  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ ๔๓๕
   ตารางเมตร  โดยเร่ิมจากบา้นคุณลดัดา ถึงบา้นคุณพวงทอง กองเกิดทอง เป็น ๐ บาท 
    โดยนายวชิาญ  ค  าชู สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดข้อสงวนค าแปรญตัติไว ้ 
   ขอ้ ๑๙. นายวชิาญ   ค  าชู สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง  ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปรญตัติใน
   ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
   โครงการอบรมส่งเสริมการท าเกษตรปลอดภยั ตั้งไว ้๑๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่เป็นค่าใชจ่้าย
   ในการจดัอบรมใหค้วามรู้และศึกษาดูงานใหแ้ก่เกษตรกรเพือ่เป็นการพฒันาอาชีพของ
   เกษตรในการท าเกษตรอินทรีย ์ฯลฯ ส าหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารวา่งและ 
   เคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณ หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุน
   ทัว่ไป (ซ่ึงอยูใ่นร่างขอ้บญัญติังบประมาณ ฯ หนา้ ๑๐๗) 
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    โดยนายวิชาญ  ค  าชู สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง  ไดแ้ปรญตัติขอลดจ านวน
   เงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๒๐,๐๐๐ บาท  
    มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติใหค้่าใชจ่้ายเพือ่จ่ายเป็นรายจ่าย 
   เก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการอบรม
   ส่งเสริมการท าเกษตรปลอดภยั เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายในการจดัอบรมใหค้วามรู้และศึกษาดู
   งานใหแ้ก่เกษตรกรเพือ่เป็นการพฒันาอาชีพของเกษตรในการท าเกษตรอินทรีย ์ฯลฯ   

ส าหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณ เป็น 
๒๐,๐๐๐ บาท 

    โดยนายวชิาญ  ค  าชู สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง  ไดข้อสงวนค าแปรญตัติไว ้ 
ขอ้ ๒๐. นายชินปพฏัฐ ์ ประเสริฐมรรค นายก อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปร
ญตัติในแผนงานเคหะและชุมชน งบบุคลากร เงินประจ าต  าแหน่ง ตั้งไว ้๖,๐๐๐ บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต  าแหน่งพนกังานส่วนต าบล ในต าแหน่งที่มีสิทธิไดรั้บเงิน
ประจ าต  าแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด โดยตั้งจ่ายไว ้๑๒ เดือน หมวดภาษี
จดัสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป (ซ่ึงอยูใ่นร่างขอ้บญัญตัิงบประมาณ ฯ หนา้ ๙๗)
 โดยนายชินปพฏัฐ์  ประเสริฐมรรค นายก อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอเพิม่
จ  านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๖๐,๐๐๐ บาท     
 มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติใหค้่าใชจ่้าย งบบุคลากร เงินประจ า
ต  าแหน่ง เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต  าแหน่งพนกังานส่วนต าบล ในต าแหน่งที่มีสิทธิ
ไดรั้บเงินประจ าต  าแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด โดยตั้งจ่ายไว ้๑๒ เดือน เป็น 
๖๐,๐๐๐ บาท   
 ขอ้ ๒๑. นายชินปพฏัฐ ์ ประเสริฐมรรค นายก อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอ
ขอแปรญตัติในแผนงานเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ๒) ค่าตอบแทนผู ้
ปฏิบตัิราชการใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตั้งไว ้๘๘,๐๐๐ บาท เพือ่จ่ายเป็น
ค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์ใหก้บัองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ทรงคะนอง เช่น คณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง คณะกรรมการตรวจรับงานจา้ง ฯลฯ ถือ
ปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงการคลงั ด่วนที่สุด ที่ กค  ๐๔๐๒.๕/ว ๑๕๖ ลงวนัที่ ๑๙ 
กนัยายน ๒๕๖๐ เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป (ซ่ึงอยูใ่นร่างขอ้บญัญติังบประมาณ ฯ 
หนา้ ๙๗) 
 โดยนายชินปพฏัฐ์  ประเสริฐมรรค นายก อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอเพิม่
จ  านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๒๓๔,๐๐๐ บาท      

    มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติให้ค่าใช้จ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
   ให้แก่ผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์ให้กับองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง
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    เช่น คณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง คณะกรรมการตรวจรับงานจา้ง ฯลฯ ถือปฏิบติัตาม
   หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค  ๐๔๐๒.๕/ว ๑๕๖ ลงวนัที่ ๑๙ กนัยายน
   ๒๕๖๐ เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ เป็น
   ๒๓๔,๐๐๐ บาท   

ขอ้ ๒๒. นายชินปพฏัฐ ์ ประเสริฐมรรค นายก อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปร
ญตัติเพิ่มในแผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
โครงการจดัซ้ือรถยนต ์(ดีเซล) แบบดบัเบิ้ลแคป จ านวน ๑ คนั ตั้งไว ้๘๑๔,๐๐๐ บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือรถยนต ์(ดีเซล) แบบดบัเบิ้ลแคป ขนาด ๑ ตนั ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต ่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า ๑๑๐ กิโลวตัต ์
ขบัเคล่ือน ๒ ลอ้ ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ ์
 โดยนายชินปพฏัฐ์  ประเสริฐมรรค นายก อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอเพิม่
จ  านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๘๑๔,๐๐๐ บาท      
 มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติใหค้่าใชจ่้ายเพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือรถยนต ์
(ดีเซล) แบบดบัเบิ้ลแคป ขนาด ๑ ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากวา่ ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ
ก าลงัเคร่ืองยนตสู์งสุดไม่ต ่ากว่า ๑๑๐ กิโลวตัต ์ขบัเคล่ือน ๒ ลอ้ ตามราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ ์เป็น ๘๑๔,๐๐๐ บาท 

   ข้อ ๒๓ . คณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้ค่าใช้จ่ายส่วนที่ เหลือจากปรับลดและ
   ปรับเพิม่ทั้งหมด จ านวน ๘๗๓,๑๔๕ บาท น าไปเพิ่มในแผนงานงบกลาง ส ารองจ่าย
    ตั้งไว ้๑,๓๗๓,๑๔๕ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
   ล่วงหน้าในกรณีจ าเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น เหตุสาธารณ
   ภยั อุทกภัย วาตภยั อัคคีภยั และอ่ืน ๆ ฯลฯ อันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อ
   ประโยชน์ของทางราชการ หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน อาศยัอ านาจ
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
   ทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ้ ๑๙ โดยงบประมาณรายจ่ายจะก าหนดใหมี้เงินส ารองจ่ายเพื่อ
   กรณีที่จ  าเป็นได้ตามความเหมาะสม และตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว 
   ๖๖๗ ลงวนัที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ , หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๕๖ ลว ๑๙ มิ.ย.
    ๒๕๕๘ และหนงัสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๒๑๕ ลว ๖  มิ.ย. ๒๕๕๙ 

สรุป ผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

   - มีมติปรับลดงบประมาณ จ านวน  ๑,๘๘๗,๑๔๕ บาท 
   - มีมติปรับเพิม่งบประมาณ จ านวน  ๑,๐๑๔,๐๐๐ บาท 
   - มีมติปรับเพิม่เงินส ารองจ่าย จ  านน ๘๗๓,๑๔๕ บาท 
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ทั้งน้ีคณะกรรมการแปรญตัติขอสงวนความเห็นและสงวนค าแปรญตัติ จึงเรียนมาเพื่อ
 โปรดน าเสนอสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนองพจิารณาเห็นชอบต่อไป 

นายสวา่ง  เทียมทดั มีสมาชิกสภาฯ สงสยัหรือสอบถามเพิม่เติมหรือไม่ ถา้ไม่มีจะขอลงมติเรียงตามล าดบั 
ประธานสภาฯ  ขอ้เฉพาะที่มีการแปรญตัติหรือที่คณะกรรมการแปรญตัติแกไ้ข ขอลงมติครับ 
   ขอ้ ๑. นางศุภพชิา  เพช็รนิล สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ได ้ยื่นค  าเสนอขอแปรญัตติ
   ในประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
   ทอ้งถ่ิน (๒) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว ้ ๔๖๒,๐๐๐ บาท เพื่อ
   จ่ายในลักษณะเป็นเงินรางวลัประจ าปี ให้แก่พนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง ปลัด
   องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลทรง
   คะนอง เจา้หนา้ที่ตรวจสอบภายใน และพนกังานส่วนต าบล ลูกจา้ง พนักงานจา้ง และ
   ผูป้ฏิบติังานในสังกดัส านักงานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง หมวดภาษี
   จดัสรรและหมวดเงินอุดหนุน ทัว่ไป (ซ่ึงอยูใ่นร่างขอ้บญัญติังบประมาณ ฯ หนา้ ๗๕) 
    โดยนางศุภพชิา   เพช็รนิล สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอลด
   จ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๓๐๐,๐๐๐ บาท    
    มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติใหเ้งินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
   พเิศษ ตั้งไว ้๔๖๒,๐๐๐ บาท เพือ่จ่ายในลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจ าปี ใหแ้ก่ 
   พนกังานส่วนต าบลต าแหน่ง ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง รองปลดั
   องคก์ารบริหารส่วนต าบลต าบลทรงคนอง  เจา้หนา้ที่ตรวจสอบภายใน และพนกังาน
   ส่วนต าบล ลูกจา้ง พนกังานจา้ง และผูป้ฏิบติังานในสงักดัส านกังานปลดัองคก์าร
   บริหารส่วนต าบลทรงคนอง เป็น ๓๐๐,๐๐๐ บาท  ขอมติครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๐ เสียง      
   ไม่เห็นชอบ - เสียง      
   งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสวา่ง เทียมทดั) 
   ขอ้ ๒. นางศุภพชิา   เพช็รนิล สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปรญตัติ
   ในประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
   ค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการ ตั้งไว ้๒๕๐,๐๐๐ บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ
   เดินทางไปราชการ ส าหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร
   หรือนอกราชอาณาจกัรเช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง คา่พาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่าบริการจอด
   รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพเิศษ ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน  

ค่าลงทะเบียนอบรมสมัมนาตามหลกัสูตรต่างๆ ของนายกฯ รองนายกฯ เลขานุการ
นายกฯ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการสภาฯ พนกังาน
ส่วนต าบล ลูกจา้ง พนกังานจา้งในสงักดัส านกังานปลดัฯ และบุคคลหรือคณะบุคคล
หรือคณะกรรมการที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ที่เก่ียวกบังานใน
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หนา้ที่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงิน
อุดหนุน ทัว่ไป (ซ่ึงอยูใ่นร่างขอ้บญัญตัิงบประมาณ ฯ หนา้ ๗๗)  

โดยนางศุภพชิา   เพช็รนิล สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอลด
จ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๑๕๐,๐๐๐ บาท  

    มติของคณะกรรมการแปรญัตติให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
    ส าหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรหรือนอก 
   ราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
   อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
   อบรมสมัมนาตามหลกัสูตรต่างๆ ของนายกฯ รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ประธาน
   สภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการสภาฯ พนักงานส่วนต าบล ลูกจา้ง 
   พนกังานจา้งในสงักดัส านกังานปลดัฯและบุคคลหรือคณะบุคคลหรือคณะกรรมการที่
   องคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งให้ปฏิบติัหน้าที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ขององคก์าร
   บริหารส่วนต าบลทรงคนอง เป็น ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๐ เสียง      
   ไม่เห็นชอบ - เสียง      
   งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสวา่ง เทียมทดั) 
   ขอ้ ๓. นางศุภพชิา  เพช็รนิล สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปรญตัติ
   ในประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
    โครงการฝึกอบรมสมัมนาและศึกษาดูงาน ตั้งไว ้๔๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อเพิ่มศกัยภาพใน
   การปฏิบตัิงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพฒันา
   ศกัยภาพผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และเจา้หน้าที่ทอ้งถ่ินส าหรับจ่ายเป็น
   ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าของสมนาคุณวทิยากร ค่ายานพาหนะ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ
   ที่จ  าเป็น ตามระเบียบ หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป (ซ่ึงอยู่ในร่าง
   ขอ้บญัญตัิงบประมาณ ฯ หนา้ ๗๗) 

โดยนางศุภพชิา   เพช็รนิล สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอลด
 จ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๓๕๐,๐๐๐ บาท  

มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติใหค้่าใชจ่้ายโครงการฝึกอบรมสมัมนา 
และศึกษาดูงานเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการปฏิบติังาน เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดั 
อบรมและศึกษาดูงาน เพือ่พฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน ส าหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร
ค่าป้ายโครงการ ค่าของสมนาคุณวทิยากร ค่ายานพาหนะ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆที่จ  าเป็น 
เป็น ๓๕๐,๐๐๐ บาท 



16 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๐ เสียง      
   ไม่เห็นชอบ - เสียง      
   งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสวา่ง เทียมทดั) 
   ขอ้ ๔. นางศุภพชิา   เพช็รนิล สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปรญตัติ
   ในประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว ้๑๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุ
   ยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก  ยางใน  หม้อน ้ ารถยนต์  ฟิล์มกรอง
   แสงรถยนต์ น ้ ามันเบรก ฯลฯ ส าหรับใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง และรถจกัรยานยนต์ 
   รวมทั้งค่าประกอบหรือปรับปรุงวสัดุยานพาหนะและขนส่ง ตลอดจนค่าจดัซ้ือส่ิงของ
   ในการซ่อมแซมวสัดุยานพาหนะและขนส่ง  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อม
   กนั เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง (ถ้ามี) ฯลฯ หมวดภาษีจดัสรรและ
   หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป (ซ่ึงอยูใ่นร่างขอ้บญัญติังบประมาณ ฯ หนา้ ๗๘) 
    โดยนางศุภพชิา   เพช็รนิล สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอลด
   จ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๕๐,๐๐๐ บาท  
    มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติใหจ่้ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและ
   ขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก  ยางใน  หมอ้น ้ ารถยนต ์ ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ น ้ ามนั
   เบรก ฯลฯ ส าหรับใชก้ับรถยนตส่์วนกลาง และรถจกัรยานยนต์ รวมทั้งค่าประกอบ
   หรือปรับปรุงวสัดุยานพาหนะและขนส่ง ตลอดจนค่าจดัซ้ือส่ิงของในการซ่อมแซม
   วสัดุยานพาหนะและขนส่ง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น ค่าขนส่ง ค่า
   ภาษ ีค่าประกนัภยั ค่าติดตั้ง (ถา้มี) ฯลฯ เป็น ๕๐,๐๐๐ บาท  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๐ เสียง      
   ไม่เห็นชอบ - เสียง      
   งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสวา่ง เทียมทดั) 

ขอ้ ๕. นายสมพงษ ์ ปู่ มาก สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปรญตัติใน
 ประเภทครุภณัฑส์ านกังาน โต๊ะ+เกา้อ้ีส านักงาน (ห้องประชุมใหญ่) โต๊ะประชุม ๑๓ 
 ตวั เกา้อ้ีประชุม ๒๕ ตวั ตั้งไว ้๑๘๐,๐๐๐ บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือโต๊ะประชุม 
 จ านวน ๑๓ ตวัเเละเกา้อ้ีส านักงานเเบบมีพนักพิง จ านวน ๒๕ ตวั หมวดภาษีจดัสรร
 และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป (ซ่ึงอยูใ่นร่างขอ้บญัญติังบประมาณ ฯ หนา้ ๗๙)  

โดยนาย สมพงษ์   ปู่ มาก สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ได้แปรญตัติขอลด
จ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

    มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติให้ค่าใช้จ่ายในการจดัซ้ือโต๊ะ+เก้าอ้ี
   ส านกังาน (หอ้งประชุมใหญ่) โตะ๊ประชุม ๑๓ ตวั เกา้อ้ีประชุม ๒๕ ตวั เป็น 
    ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๙ เสียง      
   ไม่เห็นชอบ - เสียง      
   งดออกเสียง ๒ เสียง (นายสวา่ง เทียมทดั, นายนที สุดประเสริฐ)  
   ขอ้ ๖. นายสมพงษ ์  ปู่ มาก สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปรญตัติใน
   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ตั้งไว ้๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
   บ ารุงรักษาเเละปรับปรุงครุภณัฑท์ี่อยูใ่นความรับผิดชอบของส านักงานปลดัฯ เป็น
   รายจ่ายที่ซ่อมเเซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
   ตามปกติ หรือดัดเเปลง ต่อเติม ปรับปรุงครุภณัฑ์ หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงิน
   อุดหนุน ทัว่ไป (ซ่ึงอยูใ่นร่างขอ้บญัญติังบประมาณ ฯ หนา้ ๘๑) 
    โดยนายสมพงษ ์  ปู่ มาก สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอลด
   จ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๘๐,๐๐๐ บาท  
    มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติใหค้่าบ  ารุงรักษาเเละปรับปรุครุภณัฑท์ี่
   อยูใ่นความรับผดิชอบของส านกังานปลดัฯ เป็นรายจ่ายที่ซ่อมเเซมโครงสร้างของ
   ครุภณัฑข์นาดใหญ่ เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ หรือดดัเเปลง ต่อเติม ปรับปรุง
   ครุภณัฑ ์เป็น ๘๐,๐๐๐ บาท 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๐ เสียง      
   ไม่เห็นชอบ - เสียง      
   งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสวา่ง เทียมทดั) 

ขอ้ ๗. นายสมพงษ ์ ปู่ มาก สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปรญตัติใน
  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง โครงการปรับปรุงตกแต่ง
  (ห้องประชุมใหญ่) ตั้งไว ้๔๘๕,๐๐๐ บาท เพื่อใชจ่้ายเป็นค่าใชจ่้ายในการปรับปรุง
  เเละตกแต่งหอ้งประชุม หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุน ทัว่ไป (ซ่ึงอยูใ่นร่าง
  ขอ้บญัญตัิงบประมาณ ฯ หนา้ ๘๑) 

    โดยนายสมพงษ ์  ปู่ มาก สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอลด
   จ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๐ บาท  
    มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติให้ค่าบ  ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
   ส่ิงก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและตกแต่ง (หอ้งประชุมใหญ่) เป็น  ๔๘๕,๐๐๐ บาท 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๙ เสียง      
   ไม่เห็นชอบ - เสียง      
   งดออกเสียง ๒ เสียง (นายสวา่ง เทียมทดั, นายนที สุดประเสริฐ)  

ขอ้ ๘. นางสิริมนต ์  มงักรสวสัด์ิ สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปร
 ญตัติในประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
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 ทอ้งถ่ิน ตั้งไว ้๑๘๖,๑๔๕ บาท เพือ่จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพเิศษ
 ในลกัษณะเป็นรางวลัประจ าปีใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้ง   

และผู ้ปฏิบัติงานในสังกัดกองคลัง  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานบนพื้นฐานของความส าเร็จและผลสัมฤทธ์ิของงาน หมวดภาษีจดัสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป (ซ่ึงอยูใ่นร่างขอ้บญัญติังบประมาณ ฯ หนา้ ๘๓) 

    โดยนางสิริมนต ์  มงักรสวสัด์ิ สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอ
   ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๑๓๐,๐๐๐ บาท  
    มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติใหจ่้ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการ
   อนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เพือ่จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทน
   อ่ืนเป็นกรณีพเิศษในลกัษณะเป็นรางวลัประจ าปีใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล  

ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้ง และผูป้ฏิบติังานในสงักดักองคลงั ตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการประเมินผลการปฏิบติังานบนพื้นฐานของความส าเร็จและผลสมัฤทธ์ิของงาน 
เป็น ๑๓๐,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๐ เสียง      
   ไม่เห็นชอบ - เสียง      
   งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสวา่ง เทียมทดั) 
   ขอ้ ๙. นางสิริมนต ์  มงักรสวสัด์ิ สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปร
   ญตัติในประเภทรายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ ค่าจา้งเหมาจดัท า/ปรับปรุงแผนที่ภาษีฯ
   การคดัลอกที่ดิน และค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ ตั้งไว ้๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้ง
   เหมาบริการส าหรับเป็นค่าใชจ่้าย ค่าจา้งเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษี การคดัลอก 
   ที่ดิน และค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้น หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุน 
   ทัว่ไป (ซ่ึงอยูใ่นร่างขอ้บญัญติังบประมาณ ฯ หนา้ ๘๓)  
    โดยนางสิริมนต ์  มงักรสวสัด์ิ สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอ
   ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๓๐,๐๐๐ บาท  
    มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติใหค้่าใชจ่้ายเป็นเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 
   ค่าจา้งเหมาจดัท า /ปรับปรุงแผนที่ภาษีฯ การคดัลอกที่ดิน และค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ 
   เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการส าหรับเป็นค่าใชจ่้าย ค่าจา้งเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษี
   การคดัลอกที่ดิน และค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้น เป็น ๓๐,๐๐๐ บาท 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๐ เสียง      
   ไม่เห็นชอบ - เสียง      
   งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสวา่ง เทียมทดั) 
   ขอ้ ๑๐. นางสิริมนต ์  มงักรสวสัด์ิ สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปร
   ญตัติในรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ตั้ง
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   ไว ้๔๐,๐๐๐ บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็นค่าใชจ่้าย
   ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรหรือนอกราชอาณาจกัร เช่นค่าเบี้ยเล้ียง
   เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ฯลฯ ค่าลงทะเบียนอบรม โดยตั้งจ่ายตามระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ินฯ
    หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป (ซ่ึงอยูใ่นร่างขอ้บญัญติังบประมาณฯ 
   หนา้ ๘๓) 
    โดยนางสิริมนต ์ มงักรสวสัด์ิ สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอ
   ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๓๐,๐๐๐ บาท 

   มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติใหค้่าใชจ่้ายเพือ่จ่ายเป็นรายจ่าย 
  เก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใชจ่้ายในการ
  เดินทางไปราชการ ส าหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร
  หรือนอกราชอาณาจกัร เช่นค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ฯลฯ 
   ค่าลงทะเบียนอบรมโดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ่้ายใน
  การเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ินฯ เป็น ๓๐,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๐ เสียง      
   ไม่เห็นชอบ - เสียง      
   งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสวา่ง เทียมทดั) 
   ขอ้ ๑๑. นางสิริมนต ์  มงักรสวสัด์ิ สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปร
   ญตัติในวสัดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว ้๔๐,๐๐๐ บาท เ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือแผ่นหรือจาน
   บนัทึกขอ้มุล ตลับผงหมึก เมนบอร์ด เมาส์ เคร่ืองอ่านและบนัทึกขอ้มูลแบบต่างๆ 
   ฯลฯ ส าหรับใช้ในงานที่อยูใ่นความรับผิดชอบของกองคลัง หมวดภาษีจดัสรรและ
   หมวดเงินอุดหนุน ทัว่ไป  (ซ่ึงอยูใ่นร่างขอ้บญัญติังบประมาณฯ หนา้ ๘๔)  

โดยนางสิริมนต ์  มงักรสวสัด์ิ สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอ
ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๒๐,๐๐๐ บาท  

    มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติให้ค่าใชจ่้ายเป็นค่าจดัซ้ือแผ่นหรือจาน
   บนัทึกขอ้มูล ตลับผงหมึก เมนบอร์ด เมาส์ เคร่ืองอ่านและบนัทึกขอ้มูลแบบต่างๆ
   ฯลฯ ส าหรับใชใ้นงานที่อยูใ่นความรับผดิชอบของกองคลงั เป็น ๔๐,๐๐๐ บาท 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๐ เสียง      
   ไม่เห็นชอบ - เสียง      
   งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสวา่ง เทียมทดั) 
   ขอ้ ๑๒. นายไพโรจน์   รุ่งเรืองศรี สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปร
   ญตัติในครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
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    รถยนต์ (ดีเซล) แบบดับเบิลแค๊ป จ านวน ๑ คนั ตั้งไว ้๘๑๔,๐๐๐ บาท หมวดภาษี
   จดัสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป (ซ่ึงอยูใ่นร่างขอ้บญัญติังบประมาณฯ หนา้ ๘๔) 

โดยนายไพโรจน์   รุ่งเรืองศรี สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอลด
จ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น 0 บาท  
 มติของคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติให้ค่าใช้จ่ายจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ค่า จดัซ้ือครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง รถยนต ์(ดีเซล) แบบ
ดบัเบิลแคป จ านวน ๑ คนั เป็น  0  บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๐ เสียง      
   ไม่เห็นชอบ - เสียง      
   งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสวา่ง เทียมทดั) 

ขอ้ ๑๓. นายไพโรจน์  รุ่งเรืองศรี สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปร
ญตัติในประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมด
อ่ืน ๆ โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้เก่ียวกบับทบาทหนา้ที่อาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และอาสากูภ้ยั (OTOS) ของ อบต.ทรงคนอง ตั้งไว ้๕๐,๐๐๐ 
บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมพฒันาความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ที่
ของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และอาสากูภ้ยั (OTOS)  ส าหรับเป็น
ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวขอ้งฯลฯ หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุน ทัว่ไป (ซ่ึงอยูใ่นร่างขอ้บญัญติั
งบประมาณฯ หนา้ ๘๘) 

    โดยนายไพโรจน์  รุ่งเรืองศรี สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอลด
   จ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๓๐,๐๐๐ บาท  
    มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติใหค้่าใชจ่้ายเพือ่จ่ายเป็นค่าค่าใชจ่้ายใน
   การฝึกอบรมพฒันาความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ที่ของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย
   พลเรือน (อปพร.) และอาสากูภ้ยั (OTOS)  ส าหรับเป็นค่าตอบแทนวทิยากร ค่าป้าย
   โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งฯลฯ เป็น ๓๐,๐๐๐
    บาท 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๐ เสียง      
   ไม่เห็นชอบ - เสียง      
   งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสวา่ง เทียมทดั) 
   ขอ้ ๑๔. นายไพโรจน์  รุ่งเรืองศรี สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปร
   ญตัติในประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
   อ่ืนๆ โครงการปรับภูมิทศัน์ริมถนนและเกาะกลางถนนต าบลทรงคนอง ตั้งไว ้
    ๕๐,๐๐๐ บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงภูมิทศัน์ริมถนนและเกาะกลางใน
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   พื้นที่ต  าบลทรงคนอง เช่น การดูแลตน้ไม  ้การตกแต่งก่ิงไม ้ตน้ไม ้ตดัหญา้ การปลูก
   ไมป้ระดบั และการปลูกไมป้ระดบัทดแทนของเดิม หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงิน
   อุดหนุนทัว่ไป (ซ่ึงอยูใ่นร่างขอ้บญัญติังบประมาณ ฯ หนา้ ๙๙) 
    โดยนายไพโรจน์   รุ่งเรืองศรี สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอลด
   จ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๐ บาท  
    มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติใหค้่าใชจ่้ายเพือ่จ่ายเป็นรายจ่าย 
   เก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการปรับภูมิ
   ทศัน์ริมถนนและเกาะกลางถนนต าบลทรงคนอง เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการปรับปรุง
   ภูมิทัศน์ริมถนนและเกาะกลางในพื้นที่ต  าบลทรงคนอง เช่น การดูแลต้นไม้ การ
   ตกแต่งก่ิงไม้ตน้ไม้ ตดัหญา้ การปลูกไม้ประดับ  และการปลูกไม้ประดับทดแทน
   ของเดิม เป็น ๐ บาท 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๐ เสียง      
   ไม่เห็นชอบ - เสียง      
   งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสวา่ง เทียมทดั) 
   ขอ้ ๑๕. นายไพโรจน์  รุ่งเรืองศรี สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปร
   ญตัติในประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
   อ่ืนๆโครงการรณรงค ์ลด คดั แยกขยะมูลฝอย ตั้งไว ้๕๐,๐๐๐ บาท เพือ่จ่ายเป็น
   ค่าใชจ่้ายในการจดัโครงการ/ศึกษาดูงาน/กิจกรรมลด คดัแยกขยะมูลฝอย ค่าป้าย
   โครงการ ค่าป้ายประชาสมัพนัธ/์รณรงค ์ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง
   และเคร่ืองด่ืม และค่าใชจ่้ายอ่ืนที่จ  าเป็น ฯลฯ หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุน
   ทัว่ไป (ซ่ึงอยูใ่นร่างขอ้บญัญติังบประมาณ ฯ หนา้ ๑๐๐) 

โดยนายไพโรจน์   รุ่งเรืองศรี สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอลด
จ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๒๐,๐๐๐ บาท  

    มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติใหค้่าใชจ่้ายเพือ่จ่ายเป็นรายจ่าย 
   เก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆโครงการรณรงค ์
   ลด คดั แยกขยะมูลฝอย เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัโครงการ/ศึกษาดูงาน/กิจกรรม
   ลด คดัแยกขยะมูลฝอย ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสมัพนัธ/์รณรงค ์ค่าตอบแทน
   วทิยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม และค่าใชจ่้ายอ่ืนที่จ  าเป็น ฯลฯ เป็น
   ๒๐,๐๐๐ บาท 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๐ เสียง      
   ไม่เห็นชอบ - เสียง      
   งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสวา่ง เทียมทดั) 

  ขอ้ ๑๖. นายวชิาญ  ค  าชู สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปรญตัติใน 
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 ประเภทรายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ ตั้งไว ้๑๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัท าเเผน่
พบั เอกสาร วารสารประชาสมัพนัธข์อ้มูลข่าวสาร ป้ายประชาสมัพนัธ ์เอกสาร 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ฯลฯ  ตามโครงการส่งเสริมความรู้ดา้นขอ้มูล
ข่าวสาร เเก่ประชาชน เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบขอ้มูล หมวดภาษีจดัสรรและ
หมวดเงินอุดหนุน ทัว่ไป (ซ่ึงอยูใ่นร่างขอ้บญัญติังบประมาณ ฯ หนา้ ๑๐๑) 

    โดยนายวิชาญ   ค  าชู สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอลดจ านวน
   เงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๒๐,๐๐๐ บาท  
    มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติใหค้่าใชช้จ่ายเพือ่จ่ายเป็นค่าจดัท าเเผน่
   พบั เอกสาร วารสารประชาสมัพนัธ ์ขอ้มูลข่าวสาร ป้าประชาสมัพนัธ ์เอกสารรายงาน
   ผลการด าเนินงานประจ าปี ฯลฯ  ตามโครงการส่งเสริมความรู้ดา้นขอ้มูลขา่วสาร เเก่
   ประชาชน เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบขอ้มูล เป็น ๒๐,๐๐๐ บาท 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๐ เสียง      
   ไม่เห็นชอบ - เสียง      
   งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสวา่ง เทียมทดั) 
   ขอ้ ๑๗. นายวชิาญ  ค  าชู สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปรญตัติใน
   ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
   โครงการส่งเสริมและพฒันากลุ่มอาชีพ กลุ่มวสิาหกิจ  ตั้งไว ้๑๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่จ่าย
   เป็นค่าใชจ่้ายในการจดัอบรม/กิจกรรมไดแ้ก่ ๑.กิจกรรมอบรมและส่งเสริมการพฒันา
   คุณภาพผลิตภณัฑ ์๒.กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่มอาชีพ วสิาหกิจ
   ชุมชน ส าหรับเป็นค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวทิยากร 
   ค่าใชจ่้ายอ่ืนที่จ  าเป็น ฯลฯ อาศยัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายใน
   การฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ฯลฯ   

หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุน ทัว่ไป (ซ่ึงอยูใ่นร่างขอ้บญัญตัิงบประมาณฯ 
หนา้ ๑๐๓) 

โดยนายวิชาญ  ค  าชู สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอลดจ านวน
เงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๕๐,๐๐๐ บาท  

    มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติใหค้่าใชจ่้ายเพือ่จ่ายเป็นรายจ่าย 
   เก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการส่งเสริม
   และพฒันากลุ่มอาชีพ กลุ่มวสิาหกิจ  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัอบรม/กิจกรรม
   ไดแ้ก่ ๑.กิจกรรมอบรมและส่งเสริมการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ ์๒. กิจกรรมศึกษาดู
   งานและแลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่มอาชีพ วสิาหกิจชุมชนส าหรับเป็นค่าอาหารวา่งและ
   เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าใชจ่้ายอ่ืนที่จ  าเป็น ฯลฯ ตามระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและการ เขา้รับการฝึกอบรมของ 
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   เจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๕๗ ฯลฯ  เป็น ๕๐,๐๐๐ บาท  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๐ เสียง      
   ไม่เห็นชอบ - เสียง      
   งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสวา่ง เทียมทดั) 
   ขอ้ ๑๘. นายวชิาญ  ค  าชู สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปรญตัติใน
   ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 
   หมู่ที่ ๖ ตั้งไว ้ ๒๗๒,๐๐๐ บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลทติ์ก 

คอนกรีต ผวิจราจรกวา้ง  ๕  เมตร ระยะทางยาว  ๘๗  เมตร  หินคลุกรองพื้นทาง
หนา  ๐.๒๕  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  ๔๓๕  ตารางเมตร  โดยเร่ิมจากบา้นคุณ
ลดัดาถึงบา้นคุณพวงทอง กองเกิดทอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัว่ไป (ซ่ึงอยูใ่นร่างขอ้บญัญติังบประมาณฯ หนา้ ๑๐๕) 

โดยนายวิชาญ  ค  าชู สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอลดจ านวน
เงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๐ บาท  

    มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติใหค้่าใชจ่้ายเพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างส่ิง
   สาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต หมู่ที่ ๖ เพือ่จ่ายเป็น
   ค่าจา้งเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต ผวิจราจรกวา้ง  ๕  เมตร  ระยะทาง
   ยาว  ๘๗  เมตร  หินคลุกรองพื้นทางหนา  ๐.๒๕  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ ๔๓๕
   ตารางเมตร  โดยเร่ิมจากบา้นคุณลดัดา ถึงบา้นคุณพวงทอง กองเกิดทอง เป็น ๐ บาท 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๐ เสียง      
   ไม่เห็นชอบ - เสียง      
   งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสวา่ง เทียมทดั) 
   ขอ้ ๑๙. นายวชิาญ   ค  าชู สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง  ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปรญตัติใน
   ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
   โครงการอบรมส่งเสริมการท าเกษตรปลอดภยั ตั้งไว ้๑๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่เป็นค่าใชจ่้าย
   ในการจดัอบรมใหค้วามรู้และศึกษาดูงานใหแ้ก่เกษตรกรเพือ่เป็นการพฒันาอาชีพของ
   เกษตรในการท าเกษตรอินทรีย ์ฯลฯ ส าหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารวา่งและ 
   เคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณ หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุน
   ทัว่ไป (ซ่ึงอยูใ่นร่างขอ้บญัญติังบประมาณ ฯ หนา้ ๑๐๗) 
    โดยนายวิชาญ  ค  าชู สมาชิกสภา อบต.ทรงคนอง  ไดแ้ปรญตัติขอลดจ านวน
   เงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๒๐,๐๐๐ บาท  
    มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติใหค้่าใชจ่้ายเพือ่จ่ายเป็นรายจ่าย 
   เก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการอบรม
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   ส่งเสริมการท าเกษตรปลอดภยั เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายในการจดัอบรมใหค้วามรู้และศึกษาดู
   งานใหแ้ก่เกษตรกรเพือ่เป็นการพฒันาอาชีพของเกษตรในการท าเกษตรอินทรีย ์ฯลฯ   

ส าหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณ เป็น 
๒๐,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๐ เสียง      
   ไม่เห็นชอบ - เสียง      
   งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสวา่ง เทียมทดั) 

ขอ้ ๒๐. นายชินปพฏัฐ ์ ประเสริฐมรรค นายก อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปร
ญตัติในแผนงานเคหะและชุมชน งบบุคลากร เงินประจ าต  าแหน่ง ตั้งไว ้๖,๐๐๐ บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต  าแหน่งพนกังานส่วนต าบล ในต าแหน่งที่มีสิทธิไดรั้บเงิน
ประจ าต  าแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด โดยตั้งจ่ายไว ้๑๒ เดือน หมวดภาษี
จดัสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป (ซ่ึงอยูใ่นร่างขอ้บญัญตัิงบประมาณ ฯ หนา้ ๙๗)
 โดยนายชินปพฏัฐ์  ประเสริฐมรรค นายก อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอเพิม่
จ  านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๖๐,๐๐๐ บาท     
 มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติใหค้่าใชจ่้าย งบบุคลากร เงินประจ า
ต  าแหน่ง เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต  าแหน่งพนกังานส่วนต าบล ในต าแหน่งที่มีสิทธิ
ไดรั้บเงินประจ าต  าแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด โดยตั้งจ่ายไว ้๑๒ เดือน เป็น 
๖๐,๐๐๐ บาท   

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๐ เสียง      
   ไม่เห็นชอบ - เสียง      
   งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสวา่ง เทียมทดั) 

ขอ้ ๒๑. นายชินปพฏัฐ ์ ประเสริฐมรรค นายก อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปร
ญตัติในแผนงานเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ๒) ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติั
ราชการใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตั้งไว ้๘๘,๐๐๐ บาท เพือ่จ่ายเป็น
ค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์ใหก้บัองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ทรงคะนอง เช่น คณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง คณะกรรมการตรวจรับงานจา้ง ฯลฯ ถือ
ปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงการคลงั ด่วนที่สุด ที่ กค  ๐๔๐๒.๕/ว ๑๕๖ ลงวนัที่ ๑๙ 
กนัยายน ๒๕๖๐ เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป (ซ่ึงอยูใ่นร่างขอ้บญัญติังบประมาณ ฯ 
หนา้ ๙๗) 
 โดยนายชินปพฏัฐ์  ประเสริฐมรรค นายก อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอเพิม่
จ  านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๒๓๔,๐๐๐ บาท      
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    มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติให้ค่าใช้จ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
   ให้แก่ผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์ให้กับองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง
    เช่น คณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง คณะกรรมการตรวจรับงานจา้ง ฯลฯ ถือปฏิบติัตาม
   หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค  ๐๔๐๒.๕/ว ๑๕๖ ลงวนัที่ ๑๙ กนัยายน
   ๒๕๖๐ เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ เป็น
   ๒๓๔,๐๐๐ บาท   
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๐ เสียง      
   ไม่เห็นชอบ - เสียง      
   งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสวา่ง เทียมทดั) 

ขอ้ ๒๒. นายชินปพฏัฐ ์ ประเสริฐมรรค นายก อบต.ทรงคนอง ไดย้ืน่ค  าเสนอขอแปร
ญตัติเพิ่มในแผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
โครงการจดัซ้ือรถยนต ์(ดีเซล) แบบดบัเบิ้ลแคป จ านวน ๑ คนั ตั้งไว ้๘๑๔,๐๐๐ บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือรถยนต ์(ดีเซล) แบบดบัเบิ้ลแคป ขนาด ๑ ตนั ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต ่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า ๑๑๐ กิโลวตัต ์
ขบัเคล่ือน ๒ ลอ้ ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ ์
 โดยนายชินปพฏัฐ์  ประเสริฐมรรค นายก อบต.ทรงคนอง ไดแ้ปรญตัติขอเพิม่
จ  านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็น ๘๑๔,๐๐๐ บาท      
 มติของคณะกรรมการแปรญตัติมีมติใหค้่าใชจ่้ายเพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือรถยนต ์
(ดีเซล) แบบดบัเบิ้ลแคป ขนาด ๑ ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากวา่ ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ
ก าลงัเคร่ืองยนตสู์งสุดไม่ต ่ากว่า ๑๑๐ กิโลวตัต ์ขบัเคล่ือน ๒ ลอ้ ตามราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ ์เป็น ๘๑๔,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๐ เสียง      
   ไม่เห็นชอบ - เสียง      
   งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสวา่ง เทียมทดั) 
   ข้อ ๒๓ . คณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้ค่าใช้จ่ายส่วนที่ เหลือจากปรับลดและ
   ปรับเพิม่ทั้งหมด จ านวน ๘๗๓,๑๔๕ บาท น าไปเพิ่มในแผนงานงบกลาง ส ารองจ่าย
    ตั้งไว ้๑,๓๗๓,๑๔๕ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
   ล่วงหน้าในกรณีจ าเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น เหตุสาธารณ
   ภยั อุทกภัย วาตภยั อัคคีภยั และอ่ืน ๆ ฯลฯ อันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อ
   ประโยชน์ของทางราชการ หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน อาศยัอ านาจ
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
   ทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ้ ๑๙ โดยงบประมาณรายจ่ายจะก าหนดใหมี้เงินส ารองจ่ายเพื่อ
   กรณีที่จ  าเป็นได้ตามความเหมาะสม และตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว 
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   ๖๖๗ ลงวนัที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ , หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๕๖ ลว ๑๙ มิ.ย.
    ๒๕๕๘ และหนงัสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๒๑๕ ลว ๖  มิ.ย. ๒๕๕๙ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๐ เสียง      
   ไม่เห็นชอบ - เสียง      
   งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสวา่ง เทียมทดั) 
ระเบียบวำระที่ ๔    เร่ือง ญัตติพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
   ๒๕๖๒  วำระที่ ๓ ขั้นเห็นชอบให้ตรำเป็นข้อบัญญัติฯ 
นายสวา่ง  เทียมทดั ขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาวา่จะใหต้ราเป็นขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  หรือไม่ ขอลงมติครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๐ เสียง      
   ไม่เห็นชอบ - เสียง      
   งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสวา่ง เทียมทดั) 
 
 
ระเบียบวำระที่ ๕  เร่ืองญัตติพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสม  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
นายสวา่ง  เทียมทดั  ขอเชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ช้ีแจง                   
ประธานสภาฯ                                 
นายชินปพฏัฐ ์ประเสริฐมรรค      เรียน ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนองและสมาชิกสภา      
นายก อบต.   องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนองที่เคารพ ขา้พเจา้ขอเสนอญตัติเร่ือง
     การพจิารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน จ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และที่แกไ้ขเพิม่เติม ขอ้ ๘๙ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชจ่้ายเงินสะสมโดย
ไดรั้บอนุมติัจากสภาทอ้งถ่ินภายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะ
กิจการซ่ีงอยูใ่นอ านาจหนา้ที่เก่ียวกบัดา้นบริการสาธารณะ แนวทางการ
พฒันาระบบไฟฟ้า ประปา หรือกิจการที่เป็นการเพิม่พนูรายได ้หรือกิจการ
เพือ่บ  าบดัความเดือดร้อนของประชาชน และตามแนวทางการใชจ่้ายเงิน
สะสมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพือ่สนบัสนุนนโยบายของรัฐบาลใน
การสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ลงวนัที่ ๒๖ 
ธนัวาคม ๒๕๖๐ เร่ือง แนวทางการใชจ่้ายเงินสะสมขององคก์รปกครองส่วน
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ทอ้งถ่ิน เพือ่สนบัสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเขม้แขง็ให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน ๖ โครงการ ดงัน้ี 
๑. โครงการซ่อมแซมไหล่ทางริมถนนราษฎร์พฒันา ตอน ๑ หมู่ที่ ๑  
ปูผวิแอสฟัลทต์ิคคอนกรีต กวา้ง ๒.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๐๙ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร และกวา้ง ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลทติ์คคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ ๑,๐๔๐ ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ อบต.ทรงคนองงบประมำณ 
๓๗๑,๐๐๐ บำท  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ขอ้ที่ ๑ 
๒. โครงการจา้งเหมาเปล่ียนท่อเมนประปา หมู่ที่ ๒ เร่ิมจากบา้นนาย 
มานพ  เม่นนาเกร็ด ถึงบา้นนายไพรินทร์ สุดประเสริฐ และแยกไปบา้นนาง
กิมหงษ ์ เอ่ียมมี โดยเปล่ียนเป็นท่อ PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาด Ø ๙๐ มิลลิเมตร 
ระยะทางยาว ๘๐๐ เมตร ท่อ PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาด Ø ๖๓ มิลลิเมตร 
ระยะทางยาว ๒๒๗ เมตร และท่อ PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาด Ø ๒๕ มิลลิเมตร 
ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร ต่อเขา้บา้นเรือนพร้อมอุปกรณ์ประกอบร่วม 
รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ อบต.ทรงคนอง  งบประมำณ 
๔๔๘,๐๐๐ บำท ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เพิม่เติม คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ แผนงานการพาณิชย ์ขอ้ที่ ๕   
๓. โครงการจา้งเหมาก่อสร้างเขื่อน คสล. ป้องกนัดินพงัทลาย พร้อม 
ถนน คสล.บริเวณประตูระบายน ้ าคลองบา้นเหนือ หมู่ที่ ๔ โดยก่อสร้างผนงั
เขื่อนสูง ๑.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๓.๘๐ เมตร และก่อสร้างถนน คสล. 
กวา้ง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
นอ้ยกวา่ ๑๔๔ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังและหินคลุกตามสภาพพื้นที่ 
รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ อบต.ทรงคนอง  งบประมำณ 
๓๕๒,๐๐๐ บำท ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เพิม่เติม คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ขอ้ที่ ๑๒ 
๔. โครงการจา้งเหมาพร้อมติดตั้ง ท่อสูบน ้ าสแตนเลส หมู่ที่ ๕ ใชท้่อ   
ขนาด Ø ๖ น้ิว  งอ ๔๕˚ พร้อมเคร่ืองสูบน ้ า มอเตอร์ ขนาด ๓ แรงมา้ และ
หลงัคาโรงเรือน รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ อบต.ทรงคนอง 
งบประมำณ ๔๖,๒๐๐ บำท ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔) เพิม่เติม คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ แผนงานการพาณิชย ์ขอ้ที่ ๗ 
๕. โครงการจา้งเหมาก่อสร้างทางเช่ือมถนนทางเขา้เลียบคลองคราม  
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หมู่ที่ ๖ ริมถนนบรมราชชนนี (๓๓๘) โดยก่อสร้างผนงักนัดินและยกระดบั
ถนน ก่อสร้างถนน คสล.ใหม่ กวา้ง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๕๐ เมตร 
รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ อบต.ทรงคนอง  งบประมำณ 
๓๐๓,๐๐๐ บำท ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เพิม่เติม คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ขอ้ที่ ๑๙ 
๖. โครงการจา้งเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลทติ์คคอนกรีต ถนนเลียบคลอง 
คราม หมู่ที่ ๖ ผวิจราจรกวา้ง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่ ๔๓๕ ตารางเมตร พร้อมตีเสน้
จราจรโดยเร่ิมจากบา้นนายบุญสร้าง ใชเ้จริญ ถึงสุดเขตต าบลทรงคนอง 
งบประมำณ ๒๘๕,๐๐๐ บำท ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ขอ้ที่ ๑๗ 
รวมทั้งหมด  ๖  โครงกำร เป็นเงิน  ๑,๘๐๕,๒๐๐  บำท            
จึงขอเสนอที่ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนองเพือ่พจิารณา
อนุมตั ิ

นายสวา่ง  เทียมทดั   มีสมาชิกสภาท่านใดสงสยัจะสอบถามหรือไม่                   
ประธานสภาฯ        
นายศกัดา ศรีพรหมมา  สอบถามวา่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ่ายขาดเงินสะสมไดห้รือไม่       
ส.อบต.หมู่ ๓ 
นายนที สุดประเสริฐ  สอบถามการใชห้ลกัเกณฑอ์ะไรในการจ่ายขาดเงินสะสม            
ส.อบต.หมู่ ๔ 
นายชินปพฏัฐ ์ประเสริฐมรรค      เรียน ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนองและสมาชิกสภา      
นายก อบต.   หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ การจ่ายขาดเงินสะสมสามารถจ่ายไดต้ลอดหากเขา้
    เง่ือนไขที่ก  าหนดและมีเงินสะสมเหลืออยู ่จ่ายตามหลกัเกณฑท์ี่ระเบียบ
    ก าหนดบรรจุไวใ้นแผนพฒันาส่ีปี โครงสร้างพื้นฐานที่เป็น  
    สาธารณประโยชน์ กิจการที่จดัท  าเพือ่บ  าบดัความเดือดร้อนของประชาชน 
นายสวา่ง  เทียมทดั   มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถา้ไม่มีจะขอมติวา่จะอนุมติัใหจ่้าย
ประธานสภาฯ   ขาดเงินสะสมหรือไม่ ขอลงมติครับ             
มติที่ประชุม   อนุมตั ิ  ๘ เสียง     
    ไม่อนุมติั - เสียง     
               งดออกเสียง ๒ เสียง (นายสวา่ง  เทียมทดั,นายนที สุดประเสริฐ) 
    (นายวชิาญ ค  าชู ลาไปประกอบกิจส่วนตวั) 



29 
 

ระเบียบวำระที่ ๖    เร่ือง  ญัตติพิจำรณำปรับปรุงแผนพัฒนำส่ีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพิ่มเติม/
ปรับปรุง คร้ังที่ ๒/๒๕๖๑ (เอกสารระเบียบวาระที่ ๖) 

นายสวา่ง  เทียมทดั  ขอเชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ช้ีแจง                   
ประธานสภาฯ                                 
นายชินปพฏัฐ ์ประเสริฐมรรค      เรียน ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนองและสมาชิกสภา      
นายก อบต.   องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนองที่เคารพ ขา้พเจา้ขอเสนอญตัติเร่ือง
    พจิารณาปรับปรุงแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพิม่เติม/ปรับปรุง 
    คร้ังที่ ๒/๒๕๖๑ รายละเอียดขอมอบใหเ้จา้หนา้ที่ช้ีแจง 
น.ส.ปฏิพทัธ ์ ครุฑชา  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครอง 
ผช.นกัวเิคราะห์ฯ  ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไ้ขเพิม่เติมถึง (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ขอ้ ๒๑ “การแกไ้ขแผนเป็นอ านาจของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน” 
ขอ้ ๒๒ “เพือ่ประโยชน์ของประชาชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจ
เพิม่เติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีได ้โดยใหด้ าเนินการตาม
ขั้นตอน ดงัน้ี 
(๑) คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินจดัท าร่าง 
แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีที่เพิม่เติมหรือเปล่ียนแปลงพร้อมเหตุผลและความ
จ าเป็นเสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 
(๒) คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและประชาคมทอ้งถ่ินพจิารณาร่าง 
แผนพฒันาส่ีปีที่เพิม่เติมหรือเปล่ียนแปลงเพือ่เสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
(๓) ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพจิารณาอนุมติัร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีที่เพิม่เติมหรือ 
เปล่ียนแปลงและประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีที่เพิม่เติมหรือ
เปล่ียนแปลงเพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยสภาต าบลและองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล ส าหรับองคก์ารบริหารส่วนต าบลให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอร่าง
แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีที่เพิม่เติมหรือเปล่ียนแปลงต่อสภาองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลเพือ่ใหค้วามเห็นชอบก่อนแลว้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินจึงพจิารณาอนุมติัและ
ประกาศใชต่้อไป รายละเอียดการพจิารณาขอใหส้มาชิกทุกท่านไดพ้จิารณา
ไปตามล าดบัขอ้ที่จะอ่านใหฟั้งทีละขอ้ตามเอกสารที่แนบ 

นายสวา่ง  เทียมทดั  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสยั หรือสอบถามเพิม่เติมหรือไม่             
ประธานสภาฯ 
นายนที สุดประเสริฐ  สอบถามขั้นตอนการเพิม่เติม/ปรับปรุงแผนพฒันาส่ีปี มีอะไรบา้ง 
ส.อบต.หมู่ ๔    
นายเอกชยั เอกสมัพนัธท์ิพย ์ ช้ีแจงขั้นตอนการเพิม่เติม/ปรับปรุงแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
เลขานุการสภา   ทุกหมู่บา้นจะตอ้งประชุมประชาคมหมู่บา้น ประชุมประชาคมต าบล ประชุม
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    คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินจดัท าร่างแผนพฒันา
    ทอ้งถ่ินส่ีปีที่เพิม่เติมหรือเปล่ียนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสร็จแลว้
    เสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและประชาคมทอ้งถ่ินพจิารณาร่าง
    แผนพฒันาส่ีปีที่เพิม่เติมหรือเปล่ียนแปลงเพือ่เสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และ
    น าเสนอสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลพจิารณาเห็นชอบ และน าเสนอนายก
    องคก์ารบริหารส่วนต าบลอนุมติัและประกาศใชแ้ผนต่อไป 
นายสวา่ง  เทียมทดั  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสยั หรือสอบถามเพิม่เติมหรือไม่ ถา้ไม่มีจะขอ
ประธานสภาฯ   มติที่ประชุมวา่จะเห็นชอบเพิม่เติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี 
    (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หรือไม่ ขอลงมติครับ                                                        
มติที่ประชุม   เห็นชอบ ๘ เสียง     
         ไม่เห็นชอบ - เสียง               
    งดออกเสียง ๒ เสียง (นายสวา่ง  เทียมทดั,นายนที สุดประเสริฐ) 
    (นายวชิาญ ค  าชู ลาไปประกอบกิจส่วนตวั) 
 
           
ระเบียบวำระที่ ๗     เร่ือง  กำรคดัเลือกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนองเป็น
    คณะกรรมกำรกองทุนหลกัประกันสุขภำพองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรง
    คนอง จ ำนวน ๒ คน ตำมระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำร
    ส่วนต ำบลทรงคนอง  พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๒ 
นายสวา่ง  เทียมทดั  ขอเชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนองช้ีแจง                   
ประธานสภาฯ 
นายชินปพฏัฐ ์ประเสริฐมรรค      เรียน ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนองและสมาชิกสภา      
นายก อบต.   องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนองที่เคารพ ขา้พเจา้ขอเสนอญตัติเร่ือง
    คดัเลือกคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบริหารส่วน 

ต าบลทรงคนอง เพือ่ทดแทนคณะกรรมการชุดเดิม ที่สภาองคก์ารบริหารส่วน
 ต าบลทรงคนองมอบหมายสมาชิกสภาฯ จ านวน ๒ คน จะหมดวาระลงใน
 วนัที่ ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๑ จึงขอเสนอสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรง
 คนองด าเนินการคดัเลือกสมาชิกสภาฯ จ านวน ๒ คน เพือ่แต่งตั้งเป็นคณะ
 กรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคะนอง 

นายสวา่ง  เทียมทดั  ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอช่ือคณะกรรมการฯ คนที่ ๑                 
ประธานสภาฯ                   
นายศกัดา  ศรีพรหมมา    เสนอ   นำยสุรพล  คุมพล    ส.อบต.หมู่ ๒ 
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ส.อบต.หมู่ ๓   ผูรั้บรอง  ๑. น.ส.สิริมนต ์ มงักรสวสัด์ิ ส.อบต.หมู่ ๑ 
       ๒. นางสาวสมเจตต ์ อินแขก ส.อบต.หมู่ ๖ 
นายสวา่ง  เทียมทดั  มีสมาชิกสภาจะเสนอช่ือคณะกรรมการฯ คนที่ ๑ อีกหรือไม่ ถา้ไม่มี
ประธานสภาฯ   นำยสุรพล  คุมพล  เป็นคณะกรรมกำรฯ คนที่ ๑                       
นายสวา่ง  เทียมทดั  ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอช่ือคณะกรรมการฯ คนที่ ๒                 
ประธานสภาฯ                               
นางศุภพชิา  เพช็รนิล  เสนอ   นำยสว่ำง  เทียมทัด  ส.อบต.หมู่ ๑ 
ส.อบต.หมู่ ๖   ผูรั้บรอง  ๑. นายสุรพล  คุมพล    ส.อบต.หมู่ ๒ 
      ๒. นายนที  สุดประเสริฐ  ส.อบต.หมู่ ๔          
นายสวา่ง  เทียมทดั  มีสมาชิกสภาจะเสนอช่ือคณะกรรมการฯ คนที่ ๒ อีกหรือไม่ ถา้ไม่มี
ประธานสภาฯ   นำยสว่ำง  เทียมทัด  เป็นคณะกรรมกำรฯ คนที่ ๒           
นายเอกชยั เอกสัมพนัธ์ทิพย ์   รายช่ือคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบริหารส่วน 
เลขานุการสภาฯ   ต าบลทรงคนอง จ านวน ๒ คน ประกอบดว้ย 
    ๑. นำยสุรพล  คุมพล  ส.อบต.หมู่ ๒ 
    ๒. นำยสว่ำง  เทียมทดั  ส.อบต.หมู่ ๑    
ระเบียบวำระที่ ๘     เร่ือง ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
    ๒๕๖๑ 
นายสวา่ง  เทียมทดั  ขอเชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนองช้ีแจง                   
ประธานสภาฯ 

นายชินปพฏัฐ ์ประเสริฐมรรค      เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองและสมาชิกสภา      
นายก อบต.   องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองที่เคารพ ขา้พเจา้ขอเสนอญตัติเร่ือง
    ขออนุมติักนัเงินกรณียงัไม่ก่อหน้ีผกูพนั ตามที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรง
    คนอง  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑   ไวใ้นงบ
    ลงทุน ดงัน้ี       
    ๑. โครงการติดตั้งเคร่ืองกงัหนัเติมอากาศในแหล่งน ้ า จ  านวน ๑๐ เคร่ือง เป็น
    กงัหนัน ้ าแบบเติมอากาศ ๔ ใบพดั ใบพดัท าจากสแตนเลสเกรด ๓๐๔ มิเตอร์
    ไฟฟ้า ขนาด ๕ แอมป์ พร้อมค่าธรรมเนียมตามมาตรฐานมิเตอร์ที่ กฟภ. 
    ก าหนด รายละเอียดตามแบบและประมาณการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
    ทรงคนอง  งบประมาณ ๒๙๐,๐๐๐ บาท ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน 
     งานบ าบดัน ้ าเสีย งบลงทุน  หมวดค่าครุภณัฑ ์ประเภทค่าครุภณัฑก์ารเกษตร
     (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม)     
     ๒. โครงการติดตั้ งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์
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    ประกอบร่วมทั้งระบบพร้อมติดตั้ง จ  านวน ๓ จุด ติดตั้ง ณ บริเวณหมู่ที่ ๒ 
     ต  าบลทรงคนอง บริเวณปากซอยทรงคนอง ๔ ,ปากซอยทรงคนอง ๕ และ
    บริเวณแท็งค์น ้ าริมแม่น ้ าท่าจีน  รายละเอียดตามแบบและประมาณการ
    ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐.- บาท 
    ปรากฏใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
    และระงบัอัคคีภยั  งบลงทุน  หมวดค่าครุภณัฑ ์ ประเภทค่าครุภณัฑ์ไฟฟ้า
    และวทิย ุ       
    ๓. โครงการเปล่ียนท่อเมนประปาหมู่ที่ ๕ เร่ิมจากล ากระโดงสาธารณะผ่าน
    บา้น นายบุญตา คิมประเสริฐ ถึงบา้นนายประหยดั งามสง่า โดยใช้ท่อ PE
    ๑๐๐ PN๑๐ ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร ยาว ๙๐๐ เมตร PE๑๐๐ PN๑๐ ขนาด ๖๓
     มิลลิเมตร ยาว ๒๕๐ เมตร และ PE๑๐๐ PN๑๐ ขนาด ๒๕ มิลลิเมตร ยาว
     100 เมตร ต่อเขา้บา้นเรือนพร้อมอุปกรณ์ประกอบร่วม รายละเอียดตามแบบ
    และประมาณการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  งบประมาณ
    ๕๑๖,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานการพาณิชย ์งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
    ส่ิงก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค   
    ๔. โครงการก่อสร้างสะพานขา้มคลองหลอด หมู่ ๖ ช่วงพาดสะพานยาว
     ๖.๐๐  เมตร ผิวจราจรกวา้ง ๔.๐๐ เมตร พร้อมทางเทา้และราวสะพาน ขา้ง
    ละ 0.50 เมตร บริเวณคลองหลอด ทางไปบา้นนายส าเนา บุญช่วย 
    รายละเอียดตามแบบและประมาณการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
    ทรงคนอง งบประมาณ ๔๘๕,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
    และการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิง
    สาธารณูปโภค       
    ๕. โครงการจา้งเหมาสร้างเขื่อน คสล. ป้องกนัดินพงัทลายริมคลองคราม 
    หมู่ ๖ ผนังเขื่อนสูง ๒.๐๐  เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมคานสเตย์
     ช่วงเวน้ช่วงทางดา้นทิศตะวนัออกของคลองคราม โดยเร่ิมจากสะพาน ๓ ไป
    ส้ินสุดที่ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ
    องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  งบประมาณ ๙๗๒,๐๐๐ บาท ปรากฏ
    ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ 
    ส่ิงก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค   
    ๖. โครงการจา้งเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ ๖ โดยท าการ
    ซ่อมสร้างผวิจราจรกวา้ง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
    หรือมีพื้นที่ผวิจราจรไม่นอ้ยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร
    โดยเร่ิมจากบา้น นางสายใจ  องัคณากุล ถึงบริเวณบา้นนายสมชาย  แกว้แจง้ 
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    รายละเอียดตามแบบและประมาณการขององค์การบริหารส่วนต าบลทรง
    คนอง  งบประมาณ ๘๓๔,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
    การโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ
    ปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง     
    รวมเป็นเงินที่ขออนุมติักนัเงินกรณีไม่ก่อหน้ีผกูพนั จ  านวน ๖ โครงการ เป็น
    จ านวนทั้งส้ิน  ๓,๓๐๗,๐๐๐ บาท      
    ข้อเท็จจริง       
    เน่ืองจากขณะน้ีใกลส้ิ้นปีงบประมาณและไม่สามารถด าเนินการไดท้นั  ซ่ึงมี
    ผลท าใหไ้ม่สามารถท าสญัญาก่อหน้ีผกูพนัไดแ้ละไม่สามารถเบิกจ่าย
    งบประมาณไดท้นัในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    
    ระเบียบข้อกฎหมำย      
    อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
    จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครอง
    ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๕ การกนัเงิน ขอ้ ๕๙ “กรณีที่มีรายจ่าย
    หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  ยงัมิได้ก่อหน้ีผูกพนั  แต่มีความ
    จ าเป็นจะตอ้งใชจ่้ายเงินนั้นต่อไปอีก  ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายงาน
    ขออนุมติักนัเงินต่อสภาทอ้งถ่ินไดอี้กไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี” 
    ข้อพิจำรณำ       
    เพือ่ใหก้ารด าเนินการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  จึงเห็นควรขออนุมติักนัเงิน
    ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  เน่ืองจากโครงการดังกล่าว
    ข้างต้นยงัไม่ได้ก่อหน้ีผูกพนั  รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน  ๓,๓๐๗,๐๐๐  บาท          
นายสวา่ง  เทียมทดั  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสยั หรือสอบถามเพิม่เติมหรือไม่ ถา้ไม่มีจะขอ
ประธานสภาฯ   มติที่ประชุมวา่จะอนุมติั ขอลงมติครับ 

มติที่ประชุม   อนุมตั ิ  ๙ เสียง     
    ไม่อนุมติั - เสียง     
               งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสวา่ง  เทียมทดั) 
    (นายวชิาญ ค  าชู ลาไปประกอบกิจส่วนตวั) 
ระเบียบวำระที่  ๙ เร่ืองกำรพิจำรณำรับรองส่ิงปลูกสร้ำงที่ล่วงล ำ้ล ำน ้ำ แม่น ้ำนครชัยศรี (ท่ำจีน) 

จำกรำษฎรที่มส่ิีงปลูกสร้ำงริมแม่น ้ำสองฝ่ังแม่น ำ้ 
นายสวา่ง  เทียมทดั  ดว้ยนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนองไดเ้สนอญตัติเพือ่ใหส้ภา
ประธานสภาฯ   องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนองพจิารณารับรองส่ิงปลูกสร้างที่ล่วงล ้าล า
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    น ้ า แม่น ้ านครชยัศรี (ท่าจีน) จากราษฎรที่มีส่ิงปลูกสร้างริมแม่น ้ าสองฝ่ัง
    ขอเชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนองช้ีแจง 
นายชินปพฏัฐ ์ประเสริฐมรรค      เรียน ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนองและสมาชิกสภาฯ ที่
นายก อบต.                        เคารพขา้พเจา้ขอเสนอญตัติเร่ือง การรับรองส่ิงปลูกสร้างที่ล่วงล ้าล าน ้า แม่น ้ า
    นครชยัศรี (ท่าจีน) จากราษฎรที่มีส่ิงปลูกสร้างริมแม่น ้ าสองฝ่ังแม่น ้ า เพือ่ให้
    สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนองพจิารณารับรอง จ านวน ๑ ราย ดงัน้ี 

๑.นางจรัสศรี พรหมบนัดาลกุล เลขที่ ๓๓/๓ หมู่ที่ ๑ ต.ทรงคนอง   
 อ.สามพราน จ.นครปฐม มีส่ิงปลูกสร้าง ๒ รายการ 
       ๑) สะพานปรับระดบัไม ้ขนาดพื้นที่ ๑.๕๕ x ๑๙.๗๐ เมตร สร้างเม่ือปี 

  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
      ๒)โป๊ะ คสล. ขนาดพื้นที่ ๔.๐๐ x ๖.๐๐ เมตร สร้างเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

นายสวา่ง  เทียมทดั  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสยั หรือสอบถามเพิม่เติมหรือไม่ ถา้ไม่มีจะขอ
ประธานสภาฯ   มติที่ประชุมวา่จะรับรองส่ิงปลูกสร้างล่วงล ้าล าน ้าหรือไม่ ขอลงมติครับ  
มติที่ประชุม   รับรอง  ๘ เสียง          
    ไม่รับรอง - เสียง               
    งดออกเสียง ๒ เสียง (นายสวา่ง  เทียมทดั,นายนที สุดประเสริฐ) 
    (นายวชิาญ ค าชู ลาไปประกอบกิจส่วนตวั) 
ระเบียบวำระที่  ๑๐  เร่ืองอ่ืน ๆ 
นายสวา่ง  เทียมทดั  ขอเชิญท่านสมาชิกเขา้ร่วมโครงการพฒันารูปแบบการใชป้ระโยชน์จาก
ประธานสภาฯ   เปลือกสม้โอ โดยองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนองร่วมกบัมหาวทิยาลยั
    ราชภฏันครปฐม จดัการอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการสร้างผลิตภณัฑน์ ้ ามนัหอม
    ระเหยจากเปลือกสม้โอ ในวนัอาทิตยท์ี่ ๒ กนัยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – 
    ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารศูนยแ์สดงสินคา้องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง
    หมู่ที่ ๔ 
นายสวา่ง  เทียมทดั  ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอครับ                    
ประธานสภาฯ           
นายสุรพล คุมพล  สอบถามเร่ืองทางเช่ือมต่อถนนเลียบคลองคราม ซอยเตก็กอ  หมู่ ๒ ขอให ้   
ส.อบต.หมู่ ๒   แกไ้ขใหข้ึ้นลงไดส้ะดวก 
นายศกัดา  ศรีพรหมมา  สอบถามเร่ืองใหบุ้คลากรช่วยกนัท างานเน่ืองจาก ผช.นกัวเิคราะห์ฯ ท างาน               
ส.อบต.หมู่ ๓   ไม่คอ่ยทนั 
นายชินปพฏัฐ ์ประเสริฐมรรค      เรียน ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนองและสมาชิกสภาฯ ที่
นายก อบต.                        เคารพ ถนนซอยเตก็กอ หมู่ ๒ จะด าเนินการแกไ้ขให ้ส าหรับนกัวเิคราะห์ฯ 
    แพทยว์นิิจฉัยแลว้เกิดจากการป่วยซ่ึงสามารถใชสิ้ทธิลาไดต้ามระเบียบฯ ซ่ึง
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    ขณะน้ีอาการก็ดีขึ้น              
นายสมพงษ ์ ปู่ มาก  แจง้ลานกีฬาหนา้วดัทรงคนองมีหญา้ขึ้นรกและมีเศษยางกองเตม็           
ส.อบต.หมู่ ๕  
นางสาวสมเจตต ์ อินแขก  แจง้หอถงัประปาบริเวณบา้นนางมณี โพธ์ิเกล็ด สะพาน ๒ น ้ าไม่คอ่ยไหล 
ส.อบต.หมู่ ๖   ตอนกลางคืน 
นายสุรพล คุมพล  ขอใหซ่้อมอาคารหอถงัประปา สะพานขา้มแม่น ้าท่าจีน  หมู่ ๒ ช ารุด           
ส.อบต.หมู่ ๒ 
นายสวา่ง  เทียมทดั  ขอฝากใหเ้จา้หนา้ที่รับผดิชอบแกไ้ข                   
ประธานสภาฯ   ๑.ขอใหย้า้ยเคร่ืองอุปกรณ์ออกก าลงักาย ซอยราษฎร์พฒันา ๒/๑ ออกจาก
    ถนนไปไวใ้นที่ที่จดัไวใ้ห้ 
    ๒. ถนนหนา้โรงงานปุ้มปุ้ย เกิดการช ารุดมีน ้ าท่วมขงั 
    ๓. ถนนศาลเจา้ศาลาดินช ารุด ซ่ึงอยูใ่นความรับผดิชอบของ อบจ. 
    ๔. บ่อพกัท่อระบายน ้ า หนา้ร้านเซเวน่ ช ารุดขอใหแ้กไ้ข 
นายสวา่ง  เทียมทดั มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนอีกหรือไม่  ถา้ไม่มีเพิม่เติมก็ขอขอบคุณทา่นนายก     
ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ หวัหนา้ส่วนราชการ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน ขอปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา   ๑๖.๐๐  น. 
 

ลงช่ือ………...........................……ผูจ้ดรายงานการประชุม 
              (นายเอกชยั  เอกสมัพนัธท์ิพย)์ 
           เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
 

ลงช่ือ………...........................……ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                   (นายสวา่ง  เทียมทดั) 
         ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
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คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เม่ือวนัที่          เดือนกนัยายน     พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 
(ลงช่ือ) ………...........................……ประธานกรรมการ 
            (นายสุรพล   คุมพล)                                                  
 
(ลงช่ือ) ………...........................……กรรมการ 

    (นายศกัดา   ศรีพรหมมา) 
 

(ลงช่ือ) ………...........................……กรรมการ          
       (นายสมพงษ ์  ปู่ มาก)                                    

  
(ลงช่ือ)………...........................……กรรมการ/เลขานุการ          

       (นายนที   สุดประเสริฐ) 
 
 

 


