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  -ส ำเนำ- 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง  
 สมัยสำมัญท่ี ๑ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑  

 วันอังคำรที่  ๑๑  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลำ   ๙.๐๐   น. 
   ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 

********************** 
ผู้เข้ำประชุม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง จ ำนวน    ๑๕   คน    รำยนำม ดังนี้ 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 

นำยก่วง             คงศิลำ 
นำยพนม           เทำกระโทก 
นำยพิษณุ          อุ่นด ี
นำงส ำรำญ        เหงี่ยมโพธิ์ 
นำยสมชำย        มนปำน        
นำงสุขใจ            อุไรกลำง 
นำยอำคม           จ่ำงโพธิ์ 
นำงละมุน           มนปำน 
นำยฉัตรชัย         ฤำเดช 
นำยสุพจน์          ด้วงช้ำง 
นำงสีนวน           มั่นคง 
นำยแช่ม            ชินกระโทก 
นำงสำวบุณณดำ  สมศรี 

ประธำนสภำ อบต.ท่ำช้ำง 
รองประธำนสภำ อบต.ท่ำช้ำง 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๒ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๒ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๔ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๕ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๖ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๖ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๘ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๑๒ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๑๒ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๑๕ 
ปลัด อบต./เลขำนุกำรสภำฯ 

ก่วง               คงศิลำ 
พนม              เทำกระโทก     
พิษณุ            อุ่นดี      
ส ำรำญ           เหงี่ยมโพธิ์ 
สมชำย           มนปำน 
สุขใจ             อุไรกลำง 
อำคม            จ่ำงโพธิ์ 
ละมุน           มนปำน 
ฉัตรชัย          ฤำเดช 
สุพจน์           ด้วงช้ำง 
สีนวน           มั่นคง 
แช่ม             ชินกระโทก 
บุณณดำ       สมศรี 

 ชื่อ – สกุล สมำชิกท่ีไม่มำประชุม ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
๑ 
๒ 
๓ 

นำยบุญเสริม       แมงกลำง 
นำยรอง            จันทศร 
นำยสุริยำ          เพียรเพชร 

สมำชิกสภำ อบต. ม.๗ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๑๖ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๑๖ 

ลำ 
ลำ 
ลำ 

  ผู้เข้ำร่วมประชุม    
ล ำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
 

นำยบุญส่ง       เชียงหนู 
นำยพิชิต          วิรัชมำศโกมล 
นำยวันทำ         เชื้ออินทร์ 
นำยชัชวำลย์     เชยโพธิ์ 
นำยอัครเดช    กำญจนะเกตุ 
นำงสำวสุมิตรำ  เทพมณี 
นำงนภัสนันท์  กำจนเกตุ 
นำงสำวชนำภำ  เฮงสูงเนิน 

นำยก อบต.ท่ำช้ำง 
รองนำยก อบต.ท่ำช้ำง 
รองนำยก อบต.ท่ำช้ำง 
เลขำนุกำรนำยก อบต.ท่ำช้ำง 
ผอ.กองช่ำง 
ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองกำรศึกษำฯ 
นักวิเครำะห์นโยบำลและแผน 

บุญส่ง           เชียงหนู 
พิชิต             วิรัชมำศโกมล 
วันทำ            เชื้ออินทร์ 
ชัชวำลย์         เชยโพธิ์ 
อัครเดช         กำญจนะเกตุ 
สุมิตรำ          เทพมณี 
นภัสนันท์       กำญจนเกตุ 
ชนำภำ          เฮงสูงเนิน 



-๒- 
เปิดประชุมเวลำ  ๐๙.๓๐  น.   
  เมื่อสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงมำครบองค์ประชุมแล้ว   จ ำนวน ๑๒  คน  
เข้ำนั่งประจ ำที่ นำยก่วง  คงศิลำ  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงมอบให้รองประธำนสภำฯจุด
ธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย  สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน และประธำนสภำฯด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ
กำรประชุม 
ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ    
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

๒.๑ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๓  ครั้งที่  ๑  ใน
ครำวประชุมเม่ือวันที่  ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๔/๒๕๖๓  ครั้งที่  ๑  ในคราวประชุมเม่ือวันที่  ๒๘  ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ระเบียบวาระที่  ๓ กระทู้ถาม 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๕.๑ เรื่องก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และวันเริ่ม 
สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประธานสภาฯ น าปรึกษาในที่ประชุมสภาฯ ว่าจะมีการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 
256๓ กี่สมัยและเริ่มเมื่อใด และวันเริ่มสมัยประชุมในปี 25๖๔ ให้ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

นางสาวบุณณดา สมศรี 
ปลัด อบต./เลขานุกร  ชี้แจงพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 25๒2 มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม
สามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่
ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ก าหนด  

 ฯลฯ 
  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยาย

ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ  
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 ข้อ 11 
 ฯ 

/ให้ประธานสภาฯ..... 
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 ให้ประธานสภาฯ น าปรึกษาในที่ประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญดังนี้ 
 ฯลฯ 
 (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปี

นั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัย
ในปีนั้นก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 

  การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด ที่ได้ชี้แจงข้างต้น 

 ข้อ 20 นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ 6 แล้ว การประชุมสภามี 
2 ประเภท คือ 

  (1) การประชุมสามัญ 
  (2) การประชุมวิสามัญ 
 ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่

เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ซึ่งสภาฯ มีภารกิจที่ต้องประชุมตามอ านาจหน้าที่ เช่น ในวันเริ่มประชุมของปี ต้องมี

การก าหนดสมัยประชุมสามัญของปีนั้นๆ และเนื่องจากมีการแก้ไขระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาจ านวนสองรอบคือรองเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม และ
ให้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ในส่วนการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีในเดือนสิงหาคมยังคงเดิม การรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเดือนธันวาคม
อาจต้องปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เป็นต้น 

  จึงท าให้ต้องมีประเด็นพิจารณาเรื่องการก าหนดสมัยประชุมให้สภาฯ ได้
พิจารณาเรื่องดังกล่าว ตามห้วงระยะเวลาที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึงฉบับที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 

ประธานสภาฯ เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอต่อที่ประชุม 
นายสุพจน์  ด้วงช้าง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ เสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 256๔ จ านวน 4 

สมัย รวมการประชุมสมัยนี้เป็นสมัยประชุมสามัญที่ ๑  ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 
กุมภาพันธ์ 256๔ มีผู้รับรองสองคนคือ 

  นางสุขใจ   อุไรกลาง ส.อบต.หมู่ที่ ๕ 
  นายสมชาย  มนปาน ส.อบต.หมู่ที่ ๔ 
นายสมชาย  มนปาน ส.อบต.หมู่ที่ ๔ เสนอ สมัยสามัญท่ี 2/256๔ เริ่มในวันที่ 16 ถึง 30 เมษายน 

 256๔ มีก าหนด 15 วัน มีผูร้ับรองสองคนคือ 
/นายฉัตรชัย..... 
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  นายฉัตรชัย  ฤาเดช ส.อบต. หมู่ที่ ๘ 
  นายแช่ม  ชินกระโทก ส.อบต. หมู่ที่ ๑5 
นายพิษณุ อุ่นดี ส.อบต.หมู่ที่ ๒  เสนอสมัยประชุมสามัญ 3/256๔ เริ่มในวันที่ 1๓ ถึง 2๗ สิงหาคม  
 256๔ มีก าหนด 15 วัน มีผูร้ับรองสองคนคือ 
  นางละมุน  มนปาน  ส.อบต. หมู่ที่ ๖ 
  นางสุขใจ  อุไรกลาง  ส.อบต. หมู่ที่ ๕ 
นางละมุน  มนปาน ส.อบต.หมู่ที่ ๖  เสนอ สมัยสามัญที่ 4/256๔ เริ่มในวันที่ 16 ถึง 30 ธันวาคม 256๔  

มีก าหนด 15 วัน มีผู้รับรองสองคนคือ 
  นางสีนวน มั่นคง   ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒  
  นายฉัตรชัย  ฤาเดช  ส.อบต.  หมู่ที่ ๘ 
นายแช่ม  ชินกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕  เสนอ วันเริ่มประชุมสามัญของปี พ.ศ. 256๕ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 256๕ มีก าหนด 15 วัน 
 มีผู้รับรอง 2 คน คือ 
  นายสุพจน์  ด้วงช้าง  ส.อบต. หมู่ที่ 12 
  นายอาคม  จ่างโพธิ์  ส.อบต. หมู่ที่ 6 
ประธานสภาฯ เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ เสนอ เป็นอย่างอ่ืนอีก 
 แต่ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออีกจึงขอมติที่ประชุมว่าจะมีการก าหนดสมัย

ประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 256๒ กี่สมัยและเริ่มเมื่อใด และวันเริ่มสมัยประชุม ปี 
256๓ เมื่อใด 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 1๒ เสียง ให้ก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ
ประจ ำปี พ.ศ. 256๔ จ ำนวน  4 สมัย โดยก ำหนด และวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสำมัญปีถัดไป ดังนี้ 

 สมัยสำมัญที่ 1/256๔ เริ่มในวันที่  1 ถึง 15 กุมภำพันธ์ 256๔  
มีก ำหนด 15 วัน 

 สมัยสำมัญที่ 2/256๔ เริ่มในวันที่ 16 ถึง 30 เมษำยน  256๔ 
มีก ำหนด 15 วัน 

 สมัยสำมัญที่ 3/256๔ เริ่มในวันที่ 1๓ ถึง 2๗ สิงหำคม 256๔   
มีก ำหนด 15 วัน 

 สมัยสำมัญที่ 4/256๔  เริ่มในวันที่ 16 ถึง 30 ธันวำคม 256๔   
มีก ำหนด 15 วัน 

 ก ำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสำมัญของปี พ.ศ. 256๕ 
ในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ ถึงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 256๕  มีก ำหนด  15 วัน 
 
 
 
 

/๕.๒ เรื่องพิจารณร่างแผน.... 



-๕- 
๕.๒ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕(ฉบับทบทวน)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  

ประธำนสภำฯ  ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงเสนอต่อที่ประชุมสภำฯ 
นำยบุญส่ง   เซียงหนู 
นำยก อบต.ท่ำช้ำง เสนอร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

(ฉบับทบทวน) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง ต่อสภำฯว่ำร่ำงแผนฉบับนี้ได้
ผ่ำนกระบวนกำรประชำคมทบทวนแผนมำแลว้ซึ่งสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบ
รำยละเอียดที่มีกำรทบทวนปรำกฏตำมร่ำงแผนที่แจกให้ รำยลเอียดให้ปลัด อบต.
เป็นผู้ชี้แจง 

นำงสำวบุณณดำ  สมศรี 
ปลัด อบต./เลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงที่ประชุมว่ำเนื่องจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้มีกำรประชุม 

ทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง และมีแผนงำนโครงกำรที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงและ
เพ่ิมเติม จึงได้จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม เพ่ือเสนอสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงให้ควำมเห็นชอบ เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบกระ
ทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
“ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่ง
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม 
มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้” 

  
 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลง
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   และชี้แจงรำยละเอียดร่ำงแผนพัฒนำฯ(ฉบับทบทวน) เป็นรำยยุทธศำสตร์  
  
ประธานสภาฯ  เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายเรื่องดังกล่าวแต่ไม่มีสมาชิกท่านใด 

อภิปราย จึงขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน)  

/มติที่ประชุม.... 



-๖- 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๒ เสียง เห็นชอบแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (ฉบับทบทวน) ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ช้าง เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
๕.๓ เรื่องโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวด
ค่ำครุภัณฑ์  
โอนลด  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่า
บ้าน งบประมาณก่อนโอน ๒๓๒,๘๐๐ บาท โอนลดครั้ งนี้  ๔๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๙๒,๘๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งบประมาณก่อนโอน – บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ ๔๐,๐๐๐ 
บาท(รายการใหม่) งบประมาณหลังโอน ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องวัด
อุณหภูมิร่างกาย อินฟราเรด/เครื่องวัดไข้ พร้อมขาตั้ง จ านวน ๑๐ เครื่อง ๆ ๔,๐๐๐ 
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ พ้ืนฐานเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติอินฟราเรด ระยะ
ตรวจวัดอุณหภูมิเหมาะสมระหว่าง ๕-๑๐ เซนติเมตร ความแม่นย าในการตรวจ
อุณหภูมิอยู่ที่ +- ๐.๒ องศา มีหน้าจอดิจิตอลในการแสดงอุณหภูมิ แสดงอุณหภูมิได้
ในทั้งองศาเซลเซียส กับ ฟาเรนไฮด์ 

ประธำนสภำฯ  ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงเสนอต่อที่ประชุมสภำฯ 

นำยบุญส่ง   เซียงหนู 
นำยก อบต.ท่ำช้ำง เสนอต่อที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง เรื่องกำรโอนงบประมำณ

รำยจ่ำยไปตั้งเป็นรำยกำรใหม่ในหมวดค่ำครุภัณฑ์ รำยละเอียดให้ ปลัด อบต.เป็นผู้
ชี้แจง 

นำงสำวบุณณดำ สมศรี 
ปลัด อบต./เลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงว่ำเนื่องจำกมีควำมจ ำเป็นต้องจัดหำเครื่องวัดอุณหภูมิร่ำงกำยเพ่ือใช้

ในกำรตรวจคัดกรองผู้มำติดต่อรำชกำร และเพ่ือตรวจคัดกรองส ำหรับกำรเลือกตั้ง 
และเนื่องจำกไม่ได้ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยไว้ จึงขออนุมัติต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำช้ำงเพ่ือโอนงบประมำณไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ในงบลงทุน หมวดค่ำ
ครุภัณฑ์รำยละเอียดดังนี้ 
โอนลด  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่า
บ้าน งบประมาณก่อนโอน ๒๓๒,๘๐๐ บาท โอนลดครั้ งนี้  ๔๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๙๒,๘๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

/โอนเพิ่ม.... 



-๗- 
 
โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งบประมาณก่อนโอน – บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ ๔๐,๐๐๐ 
บาท(รายการใหม่) งบประมาณหลังโอน ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องวัด
อุณหภูมิร่างกาย อินฟราเรด/เครื่องวัดไข้ พร้อมขาตั้ง จ านวน ๑๐ เครื่อง ๆ ๔,๐๐๐ 
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ พ้ืนฐานเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติอินฟราเรด ระยะ
ตรวจวัดอุณหภูมิเหมาะสมระหว่าง ๕-๑๐ เซนติเมตร ความแม่นย าในการตรวจ
อุณหภูมิอยู่ที่ +- ๐.๒ องศา มีหน้าจอดิจิตอลในการแสดงอุณหภูมิ แสดงอุณหภูมิได้
ในทั้งองศาเซลเซียส กับ ฟาเรนไฮด์ 

   ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

   ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในงบลงทุน โดยกำรโอนเพ่ิม 
โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 
ให้เป็นอำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น 

ประธำนสภำฯ  เปิดโอกำสให้ที่ประชุมอภิปรำยเรื่องดังกล่ำว แต่ไม่มีสมำชิกฯท่ำนใดอภิปรำย 
   จึงขอมติที่ประชุมว่ำจะอนุมัติให้โอนงบประมำณรำยจ่ำยดังกล่ำวหรือไม่ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๒ เสียงอนุมัติให้โอนงบประมำณ 
   รำยจ่ำยหมวดค่ำคุภัณฑ์ ดังนี้ 

 โอนลด  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่า
บ้าน งบประมาณก่อนโอน ๒๓๒,๘๐๐ บาท โอนลดครั้ งนี้  ๔๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๙๒,๘๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งบประมาณก่อนโอน – บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ ๔๐,๐๐๐ 
บาท(รายการใหม่) งบประมาณหลังโอน ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องวัด
อุณหภูมิร่างกาย อินฟราเรด/เครื่องวัดไข้ พร้อมขาตั้ง จ านวน ๑๐ เครื่อง ๆ ๔,๐๐๐ 
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ พ้ืนฐานเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติอินฟราเรด ระยะ
ตรวจวัดอุณหภูมิเหมาะสมระหว่าง ๕-๑๐ เซนติเมตร ความแม่นย าในการตรวจ
อุณหภูมิอยู่ที่ +- ๐.๒ องศา มีหน้าจอดิจิตอลในการแสดงอุณหภูมิ แสดงอุณหภูมิได้
ในทั้งองศาเซลเซียส กับ ฟาเรนไฮด์ 

   ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

/ระเบียบวำระท่ี ๖.... 



-๘- 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 ๖.๑ เรื่องแจ้งรายงานกระประชุมหัวหน้าส่วนรารชการอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
ประธานสภาฯ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างแจ้งต่อที่ประชุม 
นายบุญส่ง  เซียงหนู 
นายก อบต.ท่าช้าง แจ้งรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอเฉลิมพระเกียรติประจ าเดือน

กุมภาพันธ์ดังนี้ 
๑) ผลการพิจารณาคัดเลือกสถานที่ส าหรับก่อสร้างพุทธมณฑลอีสาน คณะสงฆ์ได้

ได้คัดเลือกสถานที่ในต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
และสถานที่ส ารองคือบริเวณป่าหุบใหญ่ ต าบลหนองยาง อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ 

๒) เรื่องการก าหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและวันหยุดราชการประจ า
ภูมิภาค รายละเอียดตามเอกสาร 

๓) อ าเภอจะด าเนินการโครงการ ร้อยรัก ภัคดี ปลูกต้นไม้ถวายพ่อ (ปลูกต้น
ทองอุไร) 

๔) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือคนตาบอดท่ีได้รับ
ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)ในการบริจาคเงิน
และสิ่งของ 

๕) เรื่องการสมัครลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ ของทุก
เดือนในวันและเวลาราชการ ณ ส านักทะเบียนอ าเภอ เริ่มตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้อนไป 

๖) เรื่องการจับกุมคดียาเสพติดในพื้นที่อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
๗) เรื่องแจ้งแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ฤดูงานผลิต ปี 

๒๕๖๓/๖๔ เพ่ือลดการเผาอ้อยก่อนตัดโดยอ้อยที่ถูกเผาจะหักเงินตันละสามสิบ
บาท และให้โรงงานรับซื้อได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของฤดูการผลิตนั้น 

๘) ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาดในช่วงฤดูแล้ง 
๙) เรื่องเชิญชวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการน าผลผลิตสินค้า OTOP มาข้ึนทะเบียน 
๑๐)  เรื่องประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรี  ส าหรับสตรีผู้มีอายุ 

๑๕ ปีขึ้นไป 
๑๑) เรื่องการประชาสัมพันธ์สวมใส่ผ้าไทย ตามมติ คณะรัฐมนตรี สัปดาห์ละสองวัน 

/๑๒)เรื่องแจ้งให้.... 



-๙- 
๑๒) เรื่องแจ้งให้ชายไทยที่เกิด พ.ศ. ๒๕๔๗ มาแสดงตนเพ่ือลงบัญชีทหารกองเกิน 

ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๑๖ ภายในวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หน่วยสัสดีอ าเภอ 

๑๓) เรื่องแจ้งให้ชายไทยที่เกิด พ.ศ. ๒๕๔๔ มาแสดงตนเพ่ือขอรับหมายเรียกเข้ารับ
ราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๒๕ ณ หน่วง
สัสดีอ าเภอ 

๑๔) เรื่อง แผนด าเนินการตามประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่การให้การดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง  
ปลูกผักปลอดภัย 
โครงการเมืองสะอาจปราศจากยุงลาย 

๑๕) การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ระดับอ าเภอ และต าบล 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุม 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอเรื่องอ่ืนๆ ที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

แต่ไม่มีสมาชิกฯท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ  ประธานสภาฯจึงกล่าวขอบคุณและปิดการ
ประชุม 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๒๐ น. 
  
 
             บุณณดำ   สมศรี ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
                                                                 (นำงสำวบุณณดำ   สมศรี)                                                                

          เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง  
 
 
 
 
 
 

 /คณะกรรมกำรตรวจ.... 
 



 
-๑๐- 

 
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
            พิษณุ       อุ่นดี 
      (นำยพิษณุ            อุ่นดี) 
    สมำชิกสภำ อบต.ท่ำช้ำงหมู่ที่ ๒/ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                        สมชำย  มนปำน 
      (นำยสมชำย      มนปำน) 
    สมำชิกสภำ อบต.ท่ำช้ำงหมู่ที่ ๔/ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
              ฉัตรชัย    ฤำเดช 
      (นำยฉัตรชัย        ฤำเดช) 
    สมำชิกสภำ อบต.ท่ำช้ำงหมู่ที่ ๘/ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
    
             รับรองรำยงำนกำรประชุม 
  ก่วง  คงศิลำ                     

        (นำยก่วง  คงศิลำ)     
   ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๙- 
๑๖) เรื่องแจ้งให้ชายไทยที่เกิด พ.ศ. ๒๕๔๗ มาแสดงตนเพ่ือลงบัญชีทหารกองเกิน 

ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๑๖ ภายในวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หน่วยสัสดีอ าเภอ 

๑๗) เรื่องแจ้งให้ชายไทยที่เกิด พ.ศ. ๒๕๔๔ มาแสดงตนเพ่ือขอรับหมายเรียกเข้ารับ
ราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๒๕ ณ หน่วง
สัสดีอ าเภอ 

๑๘) เรื่อง แผนด าเนินการตามประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่การให้การดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง  
ปลูกผักปลอดภัย 
โครงการเมืองสะอาจปราศจากยุงลาย 

๑๙) การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ระดับอ าเภอ และต าบล 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุม 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอเรื่องอ่ืนๆ ที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

แต่ไม่มีสมาชิกฯท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ  ประธานสภาฯจึงกล่าวขอบคุณและปิดการ
ประชุม 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๒๐ น. 
 
                ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
                                                                 (นำงสำวบุณณดำ   สมศรี)                                                                

          เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง  
 
 
  
 
 
 
 

/คณะกรรมกำรตรวจ.... 
 



-๑๐- 
 

คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
            
      (นำยพิษณุ            อุ่นดี) 
    สมำชิกสภำ อบต.ท่ำช้ำงหมู่ที่ ๒/ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                         
 
      (นำยสมชำย      มนปำน) 
    สมำชิกสภำ อบต.ท่ำช้ำงหมู่ที่ ๔/ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
               
            
      (นำยฉัตรชัย        ฤำเดช) 
    สมำชิกสภำ อบต.ท่ำช้ำงหมู่ที่ ๘/ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
    
             รับรองรำยงำนกำรประชุม 
   
    

        (นำยก่วง  คงศิลำ)     
   ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง   
 
 


