
 
บันทึกการประชุมผู้บริหาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
ครั้งที่ 4/๒๕๖๓ 

วันที่  ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
 

ผู้มาประชุม 
ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
๑ นายวิบูลย์  ทาไธสง นายก อบต.   
๒ นายเชิด  ช่างปลูก รองนายก อบต.   
๓ นายเทิน  สุขนอก รองนายก อบต.   
๔ นายด ารง  ช้างสาร เลขานุการ นายกฯ   

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
๑ นางสาวเฉลา  กมลเพชร ผอ.กองคลัง   
๒ นายจักรพงษ์  ช่างปลูก หัวหน้าส านักปลัด   
     
     
     

 
 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นายก อบต. -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายก อบต.         เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 มีท่านใดจะเสนอแนะหรือแก้ไขเปลี่ยนรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
 

ที่ประชุม  -มติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๓ 



-๒- 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายก อบต. ๓.๑) ขออนุมัติด าเนินการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุม

โรคติดต่อ 
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๗๒๗ เรื่อง ซักซ้อม

แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๓  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๓ ก าหนดว่า เมื่อเกิดโรคติดต่อ 
โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาด หรือมีเหตุสงสัยว่าเกิดโรคดังกล่าว
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด าเนินการหรือ
สนับสนุนให้มีการป้องกันการควบคุมการแพร่และการระงับการระบาดของโรคนั้น หรือสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้ที่มีภาวะเสี่ยง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ 
การช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เกิดการปฏิบัติการตามนโยบายและแผนการเฝ้า
ระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และข้อ ๑๕ ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ดังนี้ (๑) ยา
เวชภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันโรคติดต่อ เช่น ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปากหรือจมูก 
รองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้เข่า(รองเท้าบู๊ต) หรือเสื้อกันฝน (๒) เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยค านึงถึง ความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด ดังนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงสามารถด าเนินการหรือสนับสนุนให้มีการป้องกัน การควบคุม
การแพร่ และการระงับการระบาดของโรคนั้น หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้ที่มีภาวะเสี่ยงได้ 
โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามรายการในข้อ ๑๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมข้อที่ ๖ ก าหนดว่า กรณี
เกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะมีการประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือไม่ก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีเบื้องต้นโดยฉับพลันทันที เพ่ือการด ารงชีพ หรือบรรเทา
ความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือระงับสาธารณภัย หรือเพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน หรือ
ป้องกันภยันตรายที่จะเกิดข้ึนแก่ประชาชน ได้ตามความจ าเป็น ภายใต้ขอบอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณา และข้อ ๑๘ ก าหนดว่ากรณีเกิดสาธารณภัย 
ฉุกเฉิน จ าเป็นเร่งด่วน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย
ในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยโครงการไม่จ าเป็นต้องอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีเจตนารมณ์ท่ีต้องการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสา
ธารณภัยกรณีฉุกเฉิน ดังนั้น ในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙  เป็นโรคระบาด หรือจังหวัดประกาศเขตพ้ืนทีประสบสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายงบประมาณจากงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่ายไปด าเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนในเบื้องต้นโดยฉับพลันทันทีเพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน หรือป้องกันภยันตรายที่
จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนได้ตามความจ าเป็น หากเงินส ารองจ่ายไม่เพียงพอ ให้โอนงบประมาณ
ในรายการที่ไม่มีความจ าเป็น หรือมีความจ าเป็นน้อยกว่าไปเพิ่มเงินส ารองร่าย หากไม่มี
งบประมาณท่ีจะโอนให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมไปด าเนินการได้  

 
/โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ 



-๓- 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๑ 

  รายละเอียดงบประมาณ ขออนุมัติด าเนินการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ และวัสดุที่
ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ จ่ายขาดเงินสะสม มีรายละเอียดดังนี้ 

  ๑.เครื่องวัดอุณหภูมิ      ๑๒ เครื่อง/ละ ๒,๘๐๐ บาท  เป็นเงิน ๓๓,๖๐๐ บาท 
  ๒.แอลกอฮอล์(ขนาด ๑ ลิตร)    ๕ แกลลอน/ละ ๔๕๐ บาท  เป็นเงิน   ๒,๒๕๐ บาท 
  ๓.แอลกอฮอล์เจล ๗๗% (๓๐๐ ml) ๓๖ ขวด/ละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๘๐๐ บาท 
  ๔.ไฮเตอร์(ขนาด ๑,๕๐๐ ml.)   ๒๔ ขวด/ละ ๘๐ บาท เป็นเงิน    ๑,๙๒๐ บาท 
  ๕.ไฮเตอร์(ขนาด ๒,๕๐๐ ml.)   ๔ ขวด/ละ  ๑๒๐ บาท เป็นเงิน      ๔๘๐ บาท 
  ๖.ถุงมือยาง        ๑๒ กล่อง/ละ ๑๓๐ บาท เป็นเงิน    ๑,๕๖๐ บาท 
  ๗.หน้ากากผ้า        ๑,๐๐๐ ชิ้น/ละ ๔.๕๐ บาท เป็นเงิน    ๔,๕๐๐ บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                ๕๕,๑๐๐ บาท  

  

  ๓.๒) โอนงบประมาณรายจ่าย (ส านักปลัด) 
  ๓.๒.๑ (โอนเพิ่ม) รายการค่าค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ

คงเหลือก่อนโอน ๑๐๒ บาท 
               เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย จึงจ าเป็นต้องโอนเพ่ิม จ านวนที่โอนเพ่ิม 

๒๕,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๒๕,๑๐๒ บาท  
(โอนลดจากส านักปลัด) รายการโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย  ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐ 

บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๕,0๐๐ บาท จ านวนที่โอนลด ๒๕,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐ บาท โอนลดไปเพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 

 

ผอ.กองคลัง   กองคลังตรวจสอบงบประมาณตามรายการข้างต้นแล้ว มีงบประมาณเพียงพอสามารถ
ด าเนินการโอนลด/เพ่ิมงบประมาณ รวมถึงจ่ายเงินสะสมตามโครงการฯ ตามรายการข้างต้นได้ 

 

ปลัด อบต.   เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ บางแผนงาน บางหมวด 
บางประเภท มีงบประมาณไม่เพียงพอแก่การเบิกจ่ายการโอนงบประมาณรายจ่ายต่างๆ หรือ
การตั้งจ่ายรายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในครั้งนี้ เป็นอ านาจอนุมัติของผู้บริหาร
ท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๖ 

   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๗๒๗ เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๓ กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  เป็นโรคระบาด หรือ
จังหวัดประกาศเขตพ้ืนทีประสบสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่าย
งบประมาณจากงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่ายไปด าเนินการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น
โดยฉับพลันทันทีเพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน หรือป้องกันภยันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่
ประชาชนได้ตามความจ าเป็น หากเงินส ารองจ่ายไม่เพียงพอ ให้โอนงบประมาณในรายการที่ไม่
มีความจ าเป็น หรือมีความจ าเป็นน้อยกว่าไปเพิ่มเงินส ารองร่าย หากไม่มีงบประมาณท่ีจะโอน
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมไปด าเนินการได้  

/นายก อบต. 
 



-๔- 
นายก อบต.  มีท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับการจ่ายเงินสะสมตาม จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ตามรายการดังกล่าวข้างต้นอีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการจ่ายเงินสะสมตามรายการข้างต้น 

 

ที่ประชุม -มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ทุกเสียง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี๔               เรื่องอ่ืนๆ            
 -ไม่มี- 
ปิดประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. 
 
    ลงชื่อ       ผู้จดบันทึกการประชุม 
        (นายด ารง  ช้างสาร)  
           เลขานุการนายก    
 
    ลงชื่อ       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายวิบูลย์  ทาไธสง) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

***************** 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ............................................................................................................................. ............................

...................................................................................................................................................  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ที่ประชุม                      

....................................................................................................................... ............................... 
 .................................................................................. .................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑) ขออนุมัติด าเนินการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุม

โรคติดต่อ 
  ๓.๒) โอนงบประมาณรายจ่าย (ส านักปลัด)  
ที่ประชุม ............................................................................................................................. ......................... 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
บันทึกการประชุมผู้บริหาร 
ประจ าปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  
อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

 


