


 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วันจันทร์ที ่๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 

     

เริ่มประชุม   เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

 เมื่อมีสัญญาณเรียกประชุม สมาชิกสภาเทศบาลเข้านั่งประจำที่เรียบร้อยแล้ว เลขานุการสภาเทศบาล
เชิญท่านประธานสภาเทศบาล นั่งประจำที่ เพ่ือดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระฯ  

นายญาณเวทย์ สอนสม - ผมขออนุญาตที่ประชุม ก่อนเริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล  ขอแจ้งเรื่อง การแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ดังนี้ 
   คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ ๙๗๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งประธานสภา

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  
   ตามที่สภาเทศบาลฯ ได้มีการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ     

สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ ได้มีมติเลือกนายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง  สมาชิกสภาเทศบาล    
เขตที่ ๒ เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง แทนตำแหน่งที่ว่าง นั้น 

   อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมติของสภาเทศบาล
ตำบลโพธิ์ ทองดั งกล่ าว จึ งแต่ งตั้ ง นายธรรมนู ญ  ชงกรานต์ ทอง              
เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
- ครับ ผมขอเรียนแจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ เพียงเท่านี้ครับ และขอเรียนเชิญ

ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ดำเนินการตามระเบียบวาระ
ต่อไปครับ 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ก่อนอื่นผมขออนุญาตที่ประชุม ผมขอขอบคุณ 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ที่ได้มีมติให้ผมทำหน้าที่ในตำแหน่ง

ประธานสภาเทศบาลฯ แห่งนี้ ขอขอบคุณครบั  
 - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม 
     สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 - มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล  จำนวน ๑๑ ท่าน 

-  ผู้ไม่มาประชุมสภาเทศบาล จำนวน ๑ ท่าน คือ 
๑. นางสาวสุภาภรณ์ วรรณโต  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 

๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๑       - เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นายธรรมนญู ชงกรานต์ทอง  ด้วยนายสมคิด เมืองอุดม ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรองประธาน 



 

ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทองต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ ๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
โดยยังคงดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
ต่อไป ผมจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมเพ่ือทราบครับ   

ระเบียบวาระที่ ๒       -   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  ๒      
ครั้ งที่  ๒  ประจำปี  พ .ศ . ๒๕๖๕ เม่ือวันพุ ธที่  ๑๑ พฤษภาคม             
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง  - มีสมาชิกฯ ท่านใดจะขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมฯ   
ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญครับ 
 -  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  -  รับรองรายงานการประชุมฯ ๑๐ เสียง ไม่รับรอง – เสียง  
  งดออกเสียง ๑ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓       - เรื่อง เพื่อพิจารณา  
นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง  ๑. การคัดเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล  - ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมาย      
  ขอเชิญครับ   

นายญาณเวทย์ สอนสม - ผมขออนุญาตทีป่ระชุมสภาเทศบาล  ผมขอชี้แจงระเบยีบและ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ข้อกฎหมาย ดังนี้ครับ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม    

สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ. ศ. ๒๕๕๔  
   ข้อ ๑๒ วิธี เลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  ให้ความในข้อ ๘           

มาใช้บังคบัโดยอนุโลม 
   กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้สภา

ท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น           
ในลำดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจำนวนที่พึงมี 

 
 

 
๓ 

   ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคน     
มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควรให้เป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
รับรองได้เพียงครั้งเดียวชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุล
ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อเมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุม



 

ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับ
เลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ใหใ้ช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

    วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ ๓๙              
   มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
    ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วย
   ตรวจนับคะแนน  

 วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ ใดเป็นผู้จับสลาก          
ก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้
จับสลากก่อนหลัง แล้วให้ทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกัน
ตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความ
ว่า “ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้น
เขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาท้องถิ่น” 

    ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น 
   หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
   เพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

  - ผมขออนุญาตชี้แจงระเบียบ และข้อกฎหมายเพียงเท่านี้ครับ         
   ขอบคุณครับ 

  
นายธรรมนญู ชงกรานต์ทอง - ลำดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควร    
ประธานสภาเทศบาล  ได้ รับการแต่ งตั้ งเป็นรองประธานสภาเทศบาล พร้อมทั้ งผู้ รับรอง            
  ไมน่้อยกว่าสองท่าน เชิญครับ  

 

๔ 

นางเปรียบจันทร์ ผ่องสุภาพ - เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และท่านนายกเทศมนตรี           
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๑  ดิฉันนางเปรียบจันทร์ ผ่องสุภาพ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๑  
  ขอเสนอนายสนิท  สุภาพ   สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 
  เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทองค่ะ 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ตามทีน่างเปรียบจันทร์ ผ่องสุภาพ       สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๑ 
ประธานสภาเทศบาล  ได้เสนอนายสนิท  สุภาพ          สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่  ๑
  เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  
 - ขอผู้รับรองครบั โปรดยกมือครับ 
  ๑. นายบุญส่ง  ป้อมลอย  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๑ 
  ๒. นายเสน่ห์   แสงเรือง  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 
  ๓. นายณรงค์   อ่อนระทวย  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 



 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งอีก 
ประธานสภาเทศบาล  หรอืไม่ครับ 
 - หากไม่ มี ท่ าน ใด เสนอชื่ อ เพ่ิ ม เติ ม   เป็ น อันว่ าผู้ ที่ รับ เลื อก เป็ น             

รองประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง คือ  
  นายสนิท  สุภาพ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 

 - ขอมติในที่ประชุม โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม -  เห็นชอบ ๙ เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ๒. ญัตติ  เรื่องขออนุ มัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองการศึกษา) 
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 

นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางสาว
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง ผกามาศ ภู่ประดิษฐ์  นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง ขอเสนอญัตติ          
 เรื่ องขออนุ มัติ โอน เงิน งบประมาณ รายจ่ าย  ประจำปี งบประมาณ            
 พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองการศึกษา) โดยมีหลักการ
 และเหตผุล ดังนี้ 
      หลักการ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร     
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ ไข             
    

           ๕ 

   เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย          
   ใน งบ ลงทุ น  โดยการโอน เพ่ิ ม  โอนลด  ที่ ท ำ ให้ ลั กษ ณ ะ ป ริม าณ            
   คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ  
   ของสภาท้องถิ่น  

        เหตุผล 
     เพ่ือให้การบริหารงานของกองการศึกษา แผนงานการศึกษา            
   งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน        
   จึงจำเป็นต้องโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้  

    โอนลด 
    กองการศึกษา 
    แผนงานการศึกษา  
    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
    งบดำเนินงาน 
    ค่าใช้สอย 
     ๑. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย   
         งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 



 

         (๑) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ตั้ งไว้  ๑๐,๐๐๐.-บาท        
      งบประมาณคงเหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนลดจำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท  

     ๒. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ     
         ๑๖,๗๐๐.-บาท ขอโอนลดจำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท 

     ค่าวัสดุ 
    ๑. วัสดุสำนักงานตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ  
        ๒๐,๐๐๐.- บาท ขอโอนลดจำนวน ๒๐,๐๐๐.-บาท  

     ๒. วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 1,393,950.-บาท งบประมาณคงเหลือ 
         653,833.93 บาท ขอโอนลดจำนวน ๒๐,๐๐๐.-บาท (ค่าจัดซื้อ
          วัสดุงานบ้านงานครัว หน้า ๕๔/๙๔)  

     ๓. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ 
          ๑๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนลดจำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท  

     ๔. วัสดุคอมพิวเตอร์  ตั ้ง ไว ้ ๑๕ ,๐๐ ๐ .-บาท  งบประมาณ คงเหล ือ               
         ๑๕,๐๐๐.-บาท ขอโอนลดจำนวน ๘,๐๐๐.-บาท  

๖ 

    ค่าสาธารณูปโภค 
     ๑. ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ตั้งไว้ ๕,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ       
         ๕,๐๐๐.-บาท ขอโอนลดจำนวน ๕,๐๐๐.-บาท  
    รวมโอนลดทั้งสิ้น จำนวน ๘๓,๐๐๐.-บาท 

 

     โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    กองการศึกษา  
    แผนงานการศึกษา 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
    งบลงทุน 
    ค่าครุภัณฑ ์
     ๑. ครภุัณฑ์สำนักงาน 
         ๑.๑ ค่าจัดซือ้เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน   
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม
     ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู       
     จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๔๑,๕๐๐ บาท รายละเอียดและราคาตาม
     บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ต้ังไว้ ๘๓,๐๐๐.-บาท 

   รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จำนวนทั้งสิ้น ๘๓,๐๐๐.-บาท 

 -  จึงเรียนมาเพ่ือนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทองพิจารณา
  ต่อไปค่ะ 



 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ครับ ตามที่นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น รวมทั้ง
ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบกฎหมาย ประกอบการพิจารณาญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงิน
  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือไปตั้งจ่าย
  เป็นรายการใหม ่(กองการศึกษา) แล้วนั้น  
 - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรอืไม่ ขอเชิญครับ 
 - ถ้ าไม่ มี  ผมขอมติที่ ป ระชุ มว่ าอนุ มั ติ ให้ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง            
  โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือไปตั้ง
  จ่ายเป็นรายการใหม่ (กองการศึกษา) หรือไม่ครับ โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 

 

๗ 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ๓. ญัตติ  เรื่องขออนุ มัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (งานพัฒนา
  ชุมชน สำนักปลัดเทศบาล) 
 - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 

นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันขอเสนอ 
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง  ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือไปตั้ งจ่ ายเป็นรายการใหม่  (งานพัฒนาชุมชน         
  สำนักปลัดเทศบาล) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

              หลักการ 
   ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เพ่ือโอนเงินงบประมาณ      
  รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่  

                      เหตุผล 
 เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ซึ่งเป็นผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนหรือเป็นผู้ ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์            
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid - ๑๙) ได้ยื่นลงทะเบียนขอรับความ     
ช่วยเหลือต่อเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยประสงค์ขอรับการสนับสนุน    
ถุ งยั งชี พห รือ เครื่ อ ง อุป โภคบ ริ โภ ค  ในการดำรงชี พ  ในการนี้            
สำนักปลัดเทศบาลงานพัฒนาชุมชน มิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ 
เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและ
ประชาชน จึงจำเป็นต้องขอโอนเงินงบประมาณในหมวด/ประเภท/
รายการที่ ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ในขณะนี้  โอนไปตั้ งจ่ายเป็น   
รายการใหม่ ดังนี้ 

  โอนลด 
  กองช่าง 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 



 

  งานก่อสร้าง 
  งบลงทุน 
  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

  ๑. ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ปูพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จากบริเวณ
  สามแยกถนนอินทประมูล ๓ (ถนนทางเข้าวัดเดิม) ถึงสี่แยกถนนทางเข้า
  วัดบุญศิริวิทยาราม ด้านหนองยายคลัง หมู่ที่ ๗ ตำบลอินทประมูล  

๘ 

      อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ตั้งไว้  ๕๑๔,๐๐๐.-บาท งบประมาณ 
 คงเหลือ  ๕๑๔,๐๐๐.-บาท  ขอโอนลด  ๕๐๐,๐๐๐.-บาท   
 รวมโอนลดทั้งสิ้น  จำนวน  ๕๐๐,๐๐๐.-บาท 

                โอนตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ 
 สำนักปลดัเทศบาล 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับความเข้มแข็งของชุมชน 
 งบดำเนินงาน 
 ค่าใช้สอย 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย     
 หมวดอื่น ๆ 

๑. โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่ได้รับ         
ผลกระทบจากเหตุสาธารณภัย  ตั้งไว้  ๕๐๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค
ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพตามความจำเป็น ฯลฯ ปรากฎตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๓ /พ.ศ. ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๑ 

 รวมตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น  จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท 

     ระเบียบ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอน และการแก้ไข 
 เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย           
 ใน งบ ลงทุ น  โดยการ โอน เพ่ิ ม  โอนลด  ที่ ท ำ ให้ ลั กษ ณ ะ ป ริม าณ         
 คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ   
 ของสภาท้องถิ่น 

 - จึงเรียนมาเพ่ือนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทองพิจารณา
  ต่อไปค่ะ 

 



 

 

๙ 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ครับ ตามที่นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น รวมทั้ง
ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบ กฎหมาย ประกอบการพิจารณาญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงิน
  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือไปตั้งจ่าย
  เป็นรายการใหม ่(งานพฒันาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล) แล้วนั้น  
 - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญครับ 
 - ถ้ าไม่ มี  ผมขอมติที่ ป ระชุ มว่ าอนุ มั ติ ให้ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง            
  โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕         
  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล) 
  หรือไม่ครับ โปรดยกมือครับ 

มติทีป่ระชมุ -  เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ๔. ญัตติ  เรื่องขออนุ มัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพือ่ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองคลัง) 
 - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ 

นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันขอเสนอ 
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง  ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ       
     พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองคลัง) โดยมีหลักการ
  และเหตุผล ดังนี้ 

           หลักการ 
   ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เพ่ือโอนเงินงบประมาณ

  รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ 

                                   เหตุผล 
 โดยที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานภายใน          
สำนักงาน ให้มีความเพียงพอและเหมาะสม กองคลัง งานบริหารงานคลัง    
จึงจำเป็นต้องโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้  

  โอนลด  
  กองคลัง 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งานบริหารงานคลัง 
  งบดำเนินงาน 
  ค่าใช้สอย 

๑๐ 



 

 ๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
  ๑ .๑  ค่ า เช่ า อ าค ารต ล า ด ส ด เท ศ บ าล ต ำบ ล โพ ธิ์ ท อ ง  ต้ั ง ไว้          
 ๑๓๒,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ  ๘๑,๔๒๐.- บาท  ขอโอนลด 
 ๓๑,๐๐๐.- บาท  
 รวมโอนลดทั้งสิ้น จำนวน  ๓๑,๐๐๐.-บาท 

 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 กองคลัง 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารงานคลัง 
 งบลงทุน 
 ค่าครุภัณฑ์ 
 ๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
  ๑.๑ ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล     
  จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๒๒,๐๐๐.- บาท  รายละเอียดและราคาตาม
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         
  จั ด ซื้ อ เพ ราะมี ค วามจำเป็ น ต้ อ งใช้ ใน การปฏิ บั ติ งาน  จ ำน วน               
  ๒๒,๐๐๐.- บาท 

 ๒. ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 
  ๒.๑ ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด ๔ ฟุต 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑ ตัว ๆ ละ 
  ๖,๕๐๐.- บาท รายละเอียดและราคาไม่ได้กำหนดราคาไว้ในบัญชี     
  มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น จัดซื้อเพราะมี
  ความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ตั้งไว้ ๖,๕๐๐.- บาท 

  ๒.๒ ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน                 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน ๑ ตัว ๆ ละ ๒,๕๐๐.- บาท 
  รายละเอียดและราคาไม่ได้กำหนดราคาไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์     
  จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น จัดซื้อเพราะมีความจำเป็นต้องใช้ใน
  การปฏิบัติงาน ตั้งไว้ ๒,๕๐๐.- บาท  
  รวมตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น  จำนวน ๓๑,๐๐๐.-บาท 

              

              ๑๑ 

            ระเบยีบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ 



 

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 - จึงเรียนมาเพ่ือนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทองพิจารณา
  ต่อไปค่ะ 
 - ดิฉันขออนุญาต ชี้ แจงเพ่ิม เติมค่ะ ในกรณี การซื้อ โต๊ะและเก้ า อ้ี  

เนื่องจากว่าเทศบาลฯ มีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี มาบรรจุใหม่      
ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นี้ เพราะฉะนั้นจึงต้องขออนุญาตในการซื้อ
โต๊ะและเก้าอ้ีเพ่ือใช้เป็นที่นั่งทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่  และก็มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ๑ เครื่อง จึงต้องตั้งไว้ให้เจ้าหน้าที่ค่ะ ขอบคุณค่ะ  

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ครับ ตามที่นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น รวมทั้ง
ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบ กฎหมาย ประกอบการพิจารณาญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงิน
  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือไปตั้งจ่าย
  เป็นรายการใหม ่(กองคลัง) แล้วนั้น  
 - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญครับ 
 - ถ้ าไม่ มี  ผมขอมติที่ ป ระชุ มว่ าอนุ มั ติ ให้ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง            
  โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕          
  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่(กองคลัง) หรือไม่ครับ โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม -  เหน็ชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ๕. ญัตติ เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  
ประธานสภาเทศบาล  ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๕ (งานป้องกันและบรรเทา           
  สาธารณภัย สำนักปลดัเทศบาล) 
 - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ 

นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันขอเสนอ 
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง  ญัตติ เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ประจำปี
  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       
     สำนักปลัดเทศบาล) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

        ๑๒ 

       หลักการ 
 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  เพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมเป็น       
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ                                                  
ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ 
กิโลวัตต์  แบบบรรทุกน้ำ งบประมาณตั้งไว้   ๒,๕๖๓,๐๐๐.-บาท        
(สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ .ศ. 2561 - ๒๕๖๕ ) เพ่ิมเติมครั้ งที่  ๑/พ.ศ.2564        
หน้าที ่25 ๕.ลำดับที ่1                   



 

                         เหตุผล 
  เนื่องจากค่าจดัซ้ือรถบรรทุก  (ดีเซล) ขนาด ๖  ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร
 กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐  ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 
 ๑๗๐  กิโลวัตต์  แบบบรรทุกน้ำ งบประมาณตั้งไว้  ๒,๕๖๓,๐๐๐.-บาท   
 (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็นกิจการซึ่งมีความจำเป็น      
 ทีจ่ะตอ้งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน                                                                                  
 ในพ้ืนทีใ่นด้านการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ 

ประกอบกับสภาพรถบรรทุกน้ำของเทศบาลที่มีอยู่ปัจจุบัน จำนวน               
๒ คัน คือ   

   (๑) รถยนต์บรรทุกน้ำ ๑๐ ล้อ ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร ยี่ห้ออีซูซุ          
  บจ ๔๗๔๘ อท วันที่ได้กรรมสิทธิ์ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ เลขทะเบียน
  ครภุัณฑ์  ๐๐๖-๔๗-๐๐๐๑     

  (๒) รถดับเพลิงแบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร       
 ยี่ห้ออีซูซุ บท ๓๒๔๙ อท วันที่ได้กรรมสิทธิ์  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘        
 เลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๘-๐๐๐๒  มีอายุการใช้งานมาเป็นระยะ
 เวลานานแล้วและเกิดการชำรุดเสียหายจากการใช้งานเป็นประจำ         
 และเทศบาลมิได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม         
 การปกครองท้องถิ่น เพราะนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด                      

อีกทั้งกิจการดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทองใน
ฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชน      
และสังคม และบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน จึงจำเป็นต้องขอใช้
จ่ายเงินสะสมเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐  ซีซี  
 

๑๓ 

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ 
งบประมาณตั้งไว้  ๒,๕๖๓,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพัน
บาทถ้วน)                                                                                                

         ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายการ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ



 

เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 หมวด 8 
 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้        
โดยได้รับอนุมัตจิากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นซึ่ งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม       
หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
กิจการที่จัดทำ เพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมาย
กำหนด  

    (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
  ท้องถิ่นแตล่ะประเภทตามระเบียบแล้ว 
   (3 ) ให้ กัน เงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ ายด้านบุคลากร           
  ไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่าย
  ประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย
  เกิดข้ึน 

 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน
หนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ การใช้
จา่ยเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  

   ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึง
  ฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพ    
  ในระยะยาว 

 -  จึงเรียนมาเพ่ือนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง            
เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ใช้จ่ายเงินสะสมเป็น       
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์        
แบบบรรทุกน้ำ งบประมาณตั้งไว้  ๒,๕๖๓,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสน
หกหมื่นสามพันบาทถว้น)  ค่ะ 

๑๔ 

นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ - ขออนุญาตอธิบายเพ่ิมเติมเรื่องของเงินสะสมค่ะ เนื่องจากว่าเรากันเงิน
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง  สะสมไว้ในเรื่องของเงินเดือนทั้งข้าราชการฝ่ายประจำและข้าราชการ                         

ฝ่ายการเมือง ซึ่งเรากันไว้แล้ว ๓ เดือน ตามระเบียบแต่ปัจจุบันเรา      
กันเงินไว้ ๖ เดือน เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงถือว่าเงินสะสมของเราค่อนข้างจะสูง 
แล้วก็ส่วนกลางซึ่งเราขออนุญาตในการขอรถส่วนกลางไม่อนุญาตให้
เทศบาลฯ เพราะว่า เทศบาลฯ มีเงินสะสมในการบริหารบ้านเมือง        
ได้ อยู่ แล้ ว  และเห็ น ว่ า เทศบาลฯ ควรจะต้ องใช้ เงินสะสม ของ        
เทศบาลฯ เอง ในการบริหารบ้านเมืองได้ เพราะฉะนั้นส่วนกลางจึงไม่ได้
ให้รถกับเทศบาลฯ จึงกลายเป็นลำดับที่ ๔๖๐ ในลำดับที่จะได้นะคะ     



 

รถ ๒ คัน ของเทศบาลฯ ที่ดิฉันชี้แจงไป ดิฉันก็รู้เวลาเท่ากับท่านสมาชิก
และท่านประธานค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาในการซื้อรถจะนานมาก แล้วก็
ซ่อมกันเป็นระยะเวลาที่นาน ๆ ดังนั้นค่าซ่อมและค่าบำรุงรักษาจะ        
มีค่าใช้จ่ายเยอะ จึงได้มีการขออนุญาตท่านสมาชิกฯ ในวันนี้ขอเงินสะสม
ออกมาใช้ ใน เรื่องของการซื้ อรถเพ่ือประชาชนของเราเองนะคะ     
ขอบคุณค่ะ 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ครับ ตามที่นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น รวมทั้ง
ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบ กฎหมาย ประกอบการพิจารณาญัตติ เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
  สะสมของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล) เพ่ือเป็นค่า
  จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ
  กว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์         
    แบบบรรทุกน้ำ งบประมาณตั้งไว้  ๒,๕๖๓,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสน
    หกหมื่นสามพันบาทถ้วน) แล้วนั้น  
 - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญครับ 
 - ถ้ าไม่ มี  ผมขอมติที่ ป ระชุ ม ว่ าอนุ มั ติ ให้ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง              

ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ประจำปี งบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๖๕ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล) 
เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ 
กิโลวัตต์  แบบบรรทุกน้ ำงบประมาณตั้งไว้   ๒ ,๕๖๓,๐๐๐.-บาท         
(สองล้านห้าแสนหกหมืน่สามพันบาทถ้วน) หรือไม่ครับ โปรดยกมือครับ 

 

๑๕ 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ๖. ญัตติ เรื่องขอรับความเห็นชอบรับมอบอาคารราชพัสดุประเภท
ประธานสภาเทศบาล  ส่ิงปลกูสร้างของรัฐทีป่ลูกสรา้งอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ 
 - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ 

นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันขอเสนอ 
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง  ญัตติ เรื่องขอรับความเห็นชอบรับมอบอาคารราชพัสดุประเภทสิ่ ง      
  ปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกสร้างอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ  โดยมีหลักการ
  และเหตุผล ดังต่อไปนี้ 

             หลักการ 
   ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง รับมอบ    
  อาคารราชพัสดุประเภทสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกสร้างอยู่บนที่ดินที่มิใช่
  ที่ราชพัสดุ ซ่ึงขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุประเภทสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูก



 

  สร้างอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ หลังลำดับที่ อท.๒๒๓๕ และหลังลำดับ
  ที่  อท .๒๒๓๖ ตำบลบางพลับ  อำเภอโพธิ์ทอง จั งหวัด อ่างทอง          
  ตามหนังสือสำนักงานธนารักษ์พ้ืนที่อ่างทอง ที่ กค ๐๓๑๘.๗๕/๓๙๔    
  ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่และใกล้เคียงได้ใช้
  เป็นที่ออกกำลังกาย และให้ใช้เป็นสนามจัดงานการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ 
  ดังนี้ 

  ๑. อาคารเอนกประสงค์ ขึ้นทะเบียนไว้เป็นลำดับที่ อท.๒๒๓๕     
พ้ืนที่ปลูกสร้าง ๑,๑๒๕ ตารางเมตร พ้ืนที่ใช้สอย ๑,๑๒๕ ตารางเมตร 
เป็นอาคารแบบมีหลังคาคลุม สภาพพร้อมใช้งาน ในส่วนลานกีฬามีห้อง
สุขาชาย - หญิง ไม่พร้อมใช้งาน ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข 
 ๒. ลานเอนกประสงค์ ขึ้นทะเบียนไว้เป็นลำดับที่  อท.๒๒๓๖     
พ้ืนที่ปลูกสร้าง ๑,๕๐๐ ตารางเมตร พ้ืนที่ใช้สอย ๑,๕๐๐ ตารางเมตร 
เป็นอาคารแบบเปิดโล่งไม่มีหลังคา สภาพเป็นลานกีฬาพร้อมใช้งาน  

             เหตุผล 
   ตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
  บริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๐๒๐๑๔๗ ลง
  วันที่  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่องข้อหารือแนวทางปฏิบัติ ตาม           
  พระราชบัญ ญั ติ ก ารจัดซื้ อจั ดจ้ างและการบริหารพัสดุภ าครัฐ            
  พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
      ๑๖ 

  การบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔ (๓) กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของ
  รัฐของราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด
  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล
  ตามลำดับ ดังนั้น กรณีที่มีผู้ อุทิศพัสดุให้ เป็นกรรมสิทธิ์แก่  อปท.         
  หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอำนาจ
  ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ดี เนื่องจากการรับ เอาพัสดุ        
  ที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ
  หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีทีม่ีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผลต่อ
  การใช้จ่ายงบประมาณ  ของ อปท. ด้วย ซึ่งการพิจารณางบประมาณของ 
  อปท. เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดให้      
  สภาท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว    
  ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหาร     
  ส่วนราชการท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความ
  เห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หลังจากที่ได้รับ
  พัสดุมาแล้วจะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
  จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งแ ล ะก ารบ ริ ห า ร พั ส ดุ  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๐  ห ม วด  ๙               
  “การบริหารพัสดุ” ตามความข้อ ๒๐๓ (๑) ลงทะเบียนเพื่อควบคุมต่อไป  



 

 - จึงเรียนมาเพ่ือนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทองพิจารณา
  ต่อไปค่ะ 
 - ขอชี้แจงเพ่ิมเติมค่ะ ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการบริหารงานของสนาม

กีฬา ซึ่งปัจจุบันได้มอบให้เทศบาลฯ แล้ว เสร็จสิ้นแล้ว ตอนนี้ก็เริ่มสร้าง
ซ่อมห้องน้ำ เพราะปัจจุบันเริ่มมีนักกีฬาเข้ามาใช้แล้ว วันนี้สภาเทศบาลฯ 
ไดม้อบหมายให้เป็นของพัสดุไปแล้วเมื่อครั้งนายกฯ คนเดิม เพราะฉะนั้น
ปัจจุบันเทศบาลฯ ได้รับมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ขอความอนุเคราะห์
จากสภาเทศบาลฯ ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ครับ ตามที่นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น รวมทั้ง
ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบ กฎหมาย ประกอบการพิจารณาเรื่องขอรับความเห็นชอบ     
  รับมอบอาคารราชพัสดุประเภทสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกสร้างอยู่บน
  ที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ แล้วนั้น  
 - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญครับ 

๑๗ 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ถ้าไมม่ี ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง           
ประธานสภาเทศบาล  รับมอบอาคารราชพัสดุประเภทสิ่ งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกสร้าง                    

อยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ หรือไม่ครับ โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม -  เหน็ชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๔       - เรื่อง อ่ืน ๆ  
นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ   
ประธานสภาเทศบาล   

นางพเยาว์ ขำประไพ - ขออนุญาตค่ะ ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นี้ ทางอำเภอโพธิ์ทองจะจัด 
หัวหน้าสำนักปลัดฯ  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ตามที่ได้แจกหนังสือให้ทุกท่านแล้ว    
นะคะ ซึ่งท่านนายกฯ ได้เชิญร่วมงานและได้แจ้งขอให้สมาชิกสภา
เทศบาลฯ และคณะผู้บริหารแต่งชุดขาว ส่วนพนักงานก็ใส่เสื้อโทนม่วง 
ขอบคุณค่ะ 

นางสาววรายุภัสร์ วงสิท - ขออนุญาตค่ะ ในส่วนของกองการศึกษามีโครงการในวันที่ ๑ มิถุนายน  
หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป  ๒๕๖๕ ที่หอประชุมโรงเรียนวัดศีลขันธ์ โดยท่านนายอำเภอโพธิ์ทอง  
รก.ผอ.กองการศึกษา  จะมามอบหมวกกันน็อกให้กับเด็กค่ะ ในโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ภายใต้กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยให้กับลูก” โดยเริ่มเวลา 
๐๙.๐๐ น. ค่ะ ส่วนหนังสือเชิญร่วมงานจะส่งให้ภายหลังค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายจิรศักดิ์ ภู่ประดิษฐ์ - ขออนุญาตเสริมเพ่ิมเติมรายละเอียดครับ คือทางท่านนายอำเภอโพธิ์ทอง       
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านมีโครงการถนนปลอดภัย โดยจะเริ่มจากคลองตาสัยมาถึงสี่แยก    

โพธิ์ทอง ซึ่งจะมีการกวดขันวินัยจราจรอย่างเคร่งครัดในเส้นทางดังกล่าว 



 

วันนี้ต้องยืนยันว่าอย่างเคร่งครัดครับ เริ่มวันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
โดยหลักก็คือหมวกกันน็อก ซึ่งจะเป็นการสวมหมวกกันน็อก ๑๐๐ % 
และการจอดรถในที่ห้ามจอดครับ แต่โดยหลักการจะเริ่มจากหมวกกัน
น็อกก่อนนะครับ เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านนะครับ ช่วงนี้
จะมีวินัยการจราจรค่อนข้างจะเคร่งครัด ขอให้ทุกท่านสวมหมวกนิรภัย
กันนะครับ หรืออาจช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับคนในพ้ืนที่ว่าทางตำรวจ   
จะเคร่งครัดในเรื่องครับ 

    
 

๑๘ 
  ส่วนวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ท่านนายอำเภอโพธิ์ทอง จะมีกิจกรรมก็คือ 

รณรงค์โดยการขับรถมอเตอร์ไซค์ โดยมีผู้นำท้องถิ่น, ตำรวจ, หัวหน้า
ส่วนราชการ โดยจะเริ่มขบวนจากคลองตาสัยมาถึงสี่แยกโพธิ์ทอง 
หลังจากนั้นท่านนายอำเภอฯ ท่านนายกฯ จะเข้าไปที่โรงเรียนวัดศีลขันธ์ 
โดยเทศบาลฯ เรามีกิจกรรมตามที่ท่านผอ. กองการศึกษา ได้แจ้งไป    
เมื่อสักครู่ครับ ก็คือจะมีการแจกหมวกกันน็อกให้กับเด็กที่อยู่ในพ้ืนที่ที่
เราดูแลคือ เด็ก ๒ - ๓ ขวบ ที่อยู่โรงเรียนวัดศีลขันธ์ ท่านนายอำเภอฯ 
จะเข้ามาเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. ครับ เรียนเชิญทุกท่านด้วยนะครับ 
ขอบคุณครับ 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง -  มีสมาชิกท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล -  ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล      
    ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เขา้ร่วมประชุม   
    ทุกท่าน 
 -  ขอปิดประชุมครับ   

 
ปิดประชุม เวลา  ๑๔.๑๐  น. 

 

ลงชื่อ      ผู้บันทึกรายงานการประชุม         ลงชื่อ      เลขานุการสภาเทศบาล 
    (นายนครินทร์  วงศ์พจนีย์)                                        (นายญาณเวทย์   สอนสม) 
             ผู้ช่วยนิติกร                                                ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
 

        ลงชื่อ       ประธานสภาเทศบาล 
              (นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง)   
                                           
 
 
 



 

 
 
 
 

๑๙ 

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว  เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
                    ลงชื่อ           ประธานกรรมการ 
                 (นางเปรียบจันทร์  ผ่องสุภาพ) 
 
 

       ลงชื่อ         กรรมการ 
                    (นายณรงค์  อ่อนระทวย) 
 
 
 
                              ลงชือ่              กรรมการ 
                    (นายธรรมนูญ  ชงกรานต์ทอง)  

 

 


