
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 /๒๕64 

วันอังคาร ที ่ 28  กันยายน พ.ศ.๒๕๖4 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายบุญรอด  สะอ้ืนรัมย์ ประธานสภาฯ บุญรอด  สะอ้ืนรัมย์  
๒ 
๓ 

นายหนูนิตย์ บัวชา 
นายฉลวย  ธรรมธุระ 

รองประธานสภาฯ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑ 

หนูนิตย์  บัวชา 
ฉลวย  ธรรมธุระ 

 

๔ นายอุทิศ  พันธ์รัมย์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑ อุทิศ  พันธ์รัมย์  
๕ นางโสภา  ลาล าโกน ส.อบต.หมู่ที่ ๒ โสภา ลาล าโกน  
๖ นายเกื้อ  รอบคอบ ส.อบต.หมู่ที่ ๒ เกื้อ  รอบคอบ  
7 นายภาณุพงษ์  มุ่งดี ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ภาณุพงษ์  มุ่งดี  
8 นายประสาน  ส าเลิศรัมย์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ประสาน  ส าเลิศรัมย์  
9 นายหมั่น  ส ารวมรัมย์ ส.อบต.หมู่ที่ ๕ หมั่น  ส ารวมรัมย์  
๑0 นายสอน  มุ่งดี ส.อบต.หมู่ที่ ๖ สอน  มุ่งดี  
๑1 น.ส.ส าราญ  ก่ายกอง ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ส าราญ  ก่ายกอง  
๑2 นายอาคม  ดีต่อ ส.อบต.หมู่ที่ ๗ อาคม  ดีต่อ  
๑3 นายยงยุทธ  มุ่งดี ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ยงยุทธ  มุ่งด ี  
๑4 นายสุระพล  มุ่งดี ส.อบต.หมู่ที่ ๘ สุระพล  มุ่งดี  
๑5 นายวิชญ์พล  ไตรศร เลขานุการสภาฯ วิชญ์พล  ไตรศร  
ผู้มาประชุม จ านวน  ๑5  คน     

 ผู้ไมม่าประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสุพจน์ สุรพัฒน์กรปภา ส.อบต. ม.7 -  ขาด 
     
 ผู้ไม่มาประชุม จ านวน  ๑  คน   

ผู้เข้ารว่มประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางศภุาพิชญ์  แสงโทโพธิ์ นายก อบต. ศุภาพิชญ์  แสงโทโพธิ์  
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
 

นายสุทธิศักดิ์   สะรวมรัมย์ 
นายประยุทธ สะอาดรัมย์ 
นายมานิตย์ บุราสิทธิ์ 
นายสมัย  พรมจันทา 
นายกวางทอง  มะลิเลิศ 
นายประสิทธิ์ ส ารวมรัมย์ 
นายแสน  โนนทราย 
 

รองนายก อบต. 
รองนายก อบต. 
เลขานุการนายก อบต. 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
 

สุทธิศักดิ์  สะรวมรัมย์ 
ประยุทธ สะอาดรัมย์ 
มานิตย์ บุราสิทธิ์ 
สมัย  พรมจันทา 
กวางทอง  มะลิเลิศ 
ประสิทธิ์  ส ารวมรัมย์ 
แสน  โนนทราย 
 

 

/9.นายภานุพันธ์... 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

นายภานุพันธ์  บริสุทธิ์ 
นางภาวิณี  ดีประจ า 
นางสาวพัชรินทร์  ศรีพลัง 
นางสาวสมจิตย์  ซ้ายก่า 
น.ส.ธชษร  บุญเพ่ิม 
น.ส.ปริศนา  บุราสิทธิ์ 

ผู้อ านวยการกองช่าง
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
หัวหน้าส านักปลัด 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
ผช.นักวิเคราะห์ฯ 

ภานุพันธ์  บริสุทธิ์ 
ภาวีณี  ดีประจ า 
พัชรินทร์  ศรีพลัง 
สมจิตย์  ซ้ายก่า 
ธชษร บุญเพิ่ม 
ปริศนา  บุราสิทธิ์ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม    14         คน 
 

เริ่มประชุม เวลา  09.๐๐  น 
เลขานุการสภา  ตรวจสอบสมาชิกที่ลงลายมือชื่อและเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้วจึง       

เชิญประธานสภา  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป    
ประธานสภาฯ ขอเปิดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัย สมัยที่ 1 / ๒๕64  ตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

- แจ้งมีสมาชิกสภา อบต. เข้าประชุมทั้งหมด 15 คน ขาดประชุม 1 คน คือ             
นายสุพจน์  สุรพัฒน์กรปภา  ส.อบต.หมู่ที่ 7  และสมาชิกลาออกจ านวน 1 คน  คือ      
นายเกษร  พิศพล  ส.อบต.หมู่ที่ 3  มีผลวันที่  8  กันยายน  2564   

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564  ครั้งที่ 2  

เมื่อวันที่ 23  สิงหาคม  2564  ซึ่งได้จัดส่งให้กับสมาชิกแล้ว หากมีข้อแก้ไขขอให้เสนอขอ
แก้ไขต่อสภาเพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรอง 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ  
๓.๑ รายงานสถานะการเงินการคลัง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์   

ประธานสภาฯ  ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลัง รายงานสถานะการเงินการคลัง ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุโพธิ์ เพื่อให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไป 

น.ส.พัชรินทร์ ศรีพลัง ขอชี้แจงรายละเอียดสถานะการเงินการคลัง และรายงานยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ 
    ผอ.กองคลัง  คงเหลือ ณ วันที่ 24  กันยายน ๒๕๖๔  ประกอบเอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิก ดังนี้ 

- เงินทุนส ารองสะสม                 จ านวน  ๑๐,๒๐๙,๙๗๙.๒๙     บาท 
  - เงินสะสมน าไปบริหารได้   จ านวน    8,142,692.58     บาท 
            - ส ารองงบบุคลากร(3 เดือน) จ านวน    2,325,000.๐๐ บาท 
  - ส ารองกรณีสาธารณภัย  จ านวน    3,100,000.00    บาท 

  คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้ จ านวน    2,717,692.58    บาท 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) 
ประธานสภาฯ  ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาและน าเสนอรายละเอียด 

ประกอบการการพิจารณาเพ่ือให้ผู้บริหารเสนอร่างต่อสภา ต่อไป 
 
 

/น.ส.ธชษร… 
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น.ส.ธชษร บุญเพิ่ม  ขอเรียนชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ดังนี้ 
 นักวิเคราะหฯ์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14  ธันวาคม 

2563 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต.) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 
– 2570) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2564 ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนา
จังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 
เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาต่างๆ ต้องครอบคลุมระยะเวลาห้าปี 

ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 25670) โดยแผนงาน/โครงการต่างๆ ที่ได้น ามาบรรจุในร่างแผนพัฒนาฯ
ฉบับนี้ ได้ผ่านการประชุมประชาคมจากประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลบุโพธิ์ และได้ผ่านการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสนับสนุนแผนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 
กันยายน 2564 เป็นการท างานเชิงบูรณาการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนใน
กระบวนการและขั้นตอนการจัดท า องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ ได้ด าเนินการตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับ
ล่าสุด ทุกขั้นตอน รายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกได้พิจารณา
ล่วงหน้าแล้ว หากมีข้อสงสัยหรือต้องการแก้ไข ในส่วนของแผนงาน/โครงการ สามารถ
สอบถามได้เลยขอบคุณค่ะ  

ประธานสภาฯ  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาตาม
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66–๒๕70)  ที่ได้จัดท าตามระเบียบและผ่านการประชาคม
ในระดับต าบลแล้ว หากมปีระเด็นข้อสงสัย ให้สอบถาม เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงและแก้ไข
ให้ถูกต้อง  

ที่ประชุม  ร่วมกันพิจารณารายละเอียดตามเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วไม่มีประเด็น
สงสัยหรือข้อแก้ไข หากไม่มีขอถามมติที่ประชุม 

มติที่ประชุมฯ    มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570)  
ตามที่เสนอ  
- เห็นชอบ    ๑5 เสียง   
- ไม่เห็นชอบ   – เสียง   
- งดออกเสียง  –  เสียง 

 
๔.๒  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ  ด้วยฝ่ายบริหารได้จัดท าโครงการเพื่อขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จ านวน 1 โครงการ  
จ านวนเงิน  349,0๐๐.๐๐ บาท(สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จึงขอให้น าเสนอ
รายละเอียดและชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

/นายวิชญ์พล... 
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นายวิชญ์พล ไตรศร  ขอชี้แจงรายระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้ 
ปลัด อบต. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) ข้อ ๘๙ กล่าวคือ 
ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 

๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซีงอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ า
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลัง และ
เสถียรภาพในระยะยาว 

นางศุภาพิชญ์ แสงโทโพธิ์   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์  ได้รับค าร้องขอจากผู้น าหมู่บ้านใหม่ไทยเจริญ 
     นายก อบต. หมู่ที่ 6  ซึ่งได้ผ่านการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านมาแล้ว  ว่าได้รับความเดือดร้อนในการ

ใช้เส้นทางคมนาคม  เนื่องจากถนนในหมู่บ้านสายทาง บร.ถ.128 - 033 (พุทธเจริญ)ชุดรุด
เสียหายท าให้เด็กนักเรียนที่เดินทางไปโรงเรียนและพระสงฆ์ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร
ไปมา 

คณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันและป้องกันปัญหา
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น  ควรได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขโดยเร่งด่วน แต่เนื่องจากต้อง
ด าเนินการโดยเร่งด่วนและใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว  จึงให้กองช่างออกส ารวจสภาพปัญหาที่
เกิดข้ึนจริง  โดยได้จัดท าโครงการเพ่ือให้เสนอให้สภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงิน
สะสม เพื่อแก้ไขความเดือดร้อน  จ านวน 1 โครงการ  ดังนี้ 
 

ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ( หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ) 

ชื่อโครงการ   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สถานที่ด าเนินการ        สายทาง  บร.ถ.128 - 033 (พุทธเจริญ) บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 6 ต าบลบุโพธิ์ 
ด าเนินการ         1. ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  169.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
                   และหรือรวมพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  676.00  ตารางเมตร  
         2. ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานก าหนด  จ านวน  1  ป้าย 
      รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง รายการประกอบแบบข้อก าหนดรายการ

เฉพาะแห่ง โดย  องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 
งบประมาณ      349,000.00  บาท  ( สามแสนสี่หม่ืนเก้าพันบาทถ้วน ) 
 

/ประธานสภา... 
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ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาตามรายละเอียดรายการและโครงการที่เสนอ หากมี

ประเด็นข้อสงสัยข้อสงสัย ให้สอบถาม เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง หากไม่มีขอถามมติที่
ประชุม 

มติที่ประชุมฯ   มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ให้จ่ายขาดเงินสะสมตามท่ีเสนอ  
เห็นชอบ    ๑5   เสียง   
ไม่เห็นชอบ    –  เสียง   
งดออกเสียง   –  เสียง 

      

4.3 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

ประธานสภาฯ  เนื่องจากฝ่ายบริหารได้เสนอขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564   ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เพ่ือให้สภาฯพิจารณา จึงขอเชิญปลัด
ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องและส่วนต่างๆ น าเสนอรายละเอียดเพ่ือให้สภาฯพิจารณาต่อไป 

นายวิชญ์พล ไตรศร   ขอชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
   ปลัด อบต. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63   ข้อ ๒๗ ก าหนดให้ การโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ประธานสภาฯ ตามที่ปลัดได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ขอให้สมาชิกพิจารณารายละเอียดตามเอกสารการขอโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ตาม
รายการต่างๆที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว  หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดให้สอบถาม และให้
ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง ก่อนที่จะมีการลงมติต่อไป โดยจะมีการพิจารณาไปตามล าดับดังนี้ 

 
 

รายละเอียดประกอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
( หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ) 

ส านักปลัด  ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่ จ านวน  2  ราย ดังนี้ 

1. โอนงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไปงบลงทุน   
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ส านักงาน   โครงการ/กิจกรรม ค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าจัดซื้อเครื่องค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
จ านวน 1  เครื่อง   ตั้งไว้  16,000 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  16,000  บาท 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการ/กิจกรรม ค่า
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าจัดซื้อเครื่องค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก  จ านวน 1  เครื่อง   ตั้งไว้  16,000 บาท 

2. โอนงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไปงบลงทุน   
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  ส านักงาน  โครงการค่าจัดซื้อ
เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่อง   
เพ่ือจ่ายเป็น   

ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 800  VA  (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที  ตั้งไว้  5,000 บาท  งบประมาณ 

      คงเหลือก่อนโอน  5,000  บาท 
/ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่... 
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ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน   
หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA    
จ านวน 2 เครื่อง  เพ่ือจ่ายเป็น  

ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 800  VA  (480 Watts) 
    - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที  ตั้งไว้  5,000 บาท 

 
ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาตามรายละเอียดรายการและโครงการที่เสนอ หากมีประเด็น

ข้อสงสัยข้อสงสัย ให้สอบถาม เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง หากไม่มีขอถามมติที่ประชุม 
มติที่ประชุมฯ   มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามเสนอทุกรายการ ตามท่ีเสนอ  

เห็นชอบ    ๑5   เสียง   
ไม่เห็นชอบ    –  เสียง   
งดออกเสียง   –  เสียง 

กองช่าง  ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564  จ านวน  5  ราย ดังนี้ 
1.  โอนงบประมาณรายจ่าย แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร             

งบด าเนินงาน  หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการท าเกษตรตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการท าเกษตร
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นใน
การด าเนินงาน ฯลฯ  ตั้งไว้ จ านวนเงิน  150,000.00 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน              89,000.00  บาท  
งบประมาณขอโอน          89,000.00  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน                       0.00  บาท 

2. โอนงบประมาณรายจ่าย แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้    
งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ต าบลบุโพธิ์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
ต าบลบุโพธิ์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นในการด าเนินงาน 
ฯลฯ  ตั้งไว้ จ านวนเงิน  100,000.00 บาท   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน      100,000.00  บาท  
งบประมาณขอโอน  100,000.00  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน                 0.00   บาท 

3. โอนงบประมาณรายจ่าย แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้    
งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นในการ
ด าเนินงาน ฯลฯ  ตั้งไว้ จ านวนเงิน  60,000.00 บาท   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน       60,000.00  บาท  
งบประมาณขอโอน   60,000.00  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน                0.00   บาท 

/4. โอนงบประมาณ… 
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4. โอนงบประมาณรายจ่าย แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร  
หมวดรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ จ านวนเงิน  
4,109,000.00 บาท   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน      142,330.00  บาท  
งบประมาณขอโอน  140,000.00  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน           2,330.00   บาท 

5. โอนงบประมาณรายจ่าย แผนงานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ประเภทรายจ่ายค่าเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ จ านวนเงิน  
300,000.00 บาท   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน      127,202.00  บาท  
งบประมาณขอโอน  109,000.00  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน         18,202.00   บาท 

รวมเป็นเงินทั้ง 5 รายการ     498,000.00  บาท 
ขอโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ 

รายละเอียดข้อความใหม่ ดังนี้ 
งบลงทุน 

   หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
        รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

     1. เพื่อจ่ายเป็น                  
1.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานปรับปรุงถนนและลานจอดรถ (เสริมผิวจราจรด้วย

พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) 
สถานที่ด าเนินการ     ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์  บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ 1 
 ปริมาณงาน      1. เสริมผิวจราจรถนนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ ด้วย   
                                Para Asphalt concrete  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 
   รวมพ้ืนที่ด าเนินการ 320.00 ตารางเมตร  
           2. เสริมผิวจราจรถนนทางเข้า - ออก องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ ด้วย   
                               Para Asphalt concrete  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 18.50 เมตร หนา 0.04 เมตร 
   รวมพ้ืนที่ด าเนินการ 92.50 ตารางเมตร 
           3. เสริมผิวลานด้านหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ รวมพ้ืนที่ด าเนินการ  

417.50  ตารางเมตร  
                    4. เสริมผิวลานจอดรถ พ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ รวมพ้ืนที่ด าเนินการ 
   420.00 ตารางเมตร และหรือรวมพ้ืนที่ด าเนินการทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า1,250.00 ตารางเมตร 
           5. งานทาสีตีเส้นจราจร ตามแบบก าหนด  

          6. ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานก าหนด จ านวน 1 ป้าย 
     รายละเอียดอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง รายการประกอบแบบ

ข้อก าหนดรายการเฉพาะแห่ง โดย  องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 
งบประมาณ      498,000.00  บาท  ( สี่แสนเก้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน ) 
 

/ประธานสภา... 
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ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาตามรายละเอียดรายการและโครงการที่เสนอ หากมี

ประเด็นข้อสงสัยข้อสงสัย ให้สอบถาม เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง หากไม่มีขอถามมติที่
ประชุม 

มติที่ประชุมฯ   มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามเสนอทุกรายการ ตามท่ีเสนอ  
- เห็นชอบ    ๑5   เสียง   
- ไม่เห็นชอบ    –  เสียง   
- งดออกเสียง   –  เสียง 

 
4.4 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้

เบิกเหลื่อมปี ( กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  
ประธานสภฯ  ด้วยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งขณะนี้ 

โครงการที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันในปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 ท่านปลัดจะชี้แจงต่อไปครับ  

นายวิชญ์พล  ไตรศร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน 
  ปลัด อบต. และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  หมวด  4  ข้อ 59  ในกรณี 

ที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจ าเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  ดังนี้  

ส านักปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้อตามรายการดังต่อไปนี้ 

1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  จ านวน  1  เครื่อง  ตั้งไว้  16,000  บาท   
(หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
 2. ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จ านวน 2 เครื่อง ตั้งไว้ 5,000 บาท   
(ห้าพันบาทถ้วน) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทอาคารต่าง ๆ ตามรายการดังต่อไปนี้ 

3.  โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์  เป็นเงิน  
130,000  บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

4.  โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารห้องประชุมหลังเก่าองค์การบริหารส่วนต าบล 
บุโพธิ์  เป็นเงิน  309,500  บาท  (สามแสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน 

ประธานสภาฯ  ตามที่ท่านปลัด ได้ชี้ แจงการกันเงิน เบิก เหลื่ อมปี  กรณียั ง ไม่ก่อหนี้ ผูก พัน            
ของส านักปลัด จ านวน 4 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 460,500  บาท (สี่แสนหกหมื่นห้า
ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ ผูกพันได้ทัน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จึงขอมติสภาแห่งนี้เพ่ือพิจารณาอนุมัติกัน เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ( กรณียังไม่ก่อ หนี้ผูกพัน ) หากสภาเห็นชอบ
อนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกผัน ผมขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุมฯ   มีมติ เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ให้กันเงินเบิกเหลื่อมปี กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน            
ของส านักปลัดทุกรายการ ตามท่ีเสนอ  
- เห็นชอบ    ๑5   เสียง   
- ไม่เห็นชอบ    –  เสียง   
- งดออกเสียง   –  เสียง 

 
/กองช่าง... 
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กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

1. โครงการปรับปรุงถนนและลานจอดรถ(เสริมผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต) เป็นเงิน  498,000  บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านใหม่ไทยเจริญ  หมู่ที่  6  จากบ้านนางทิพย์   
สามุติรัมย์  ถึงบ้านนายธงชัย ใจตรง เป็นเงิน  155,700  บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ด
รอ้ยบาทถ้วน) 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีผู้อ านวยการกองช่าง  ได้ชี้แจงการกันเงินเบิกเหลื่อมปี กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน            
ของกองช่าง จ านวน 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 653,700  บาท (หกแสนห้าหมื่นสาม
พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ ผูกพันได้ทัน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จึงขอมติสภาแห่งนี้เพ่ือพิจารณาอนุมัติกัน เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ( กรณียังไม่ก่อ หนี้ผูกพัน ) หากสภาเห็นชอบ
อนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกผัน ผมขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุมฯ   มีมติ เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ให้กันเงินเบิกเหลื่อมปี กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน            
ของกองช่างทุกรายการ ตามท่ีเสนอ  
- เห็นชอบ    ๑5   เสียง   
- ไม่เห็นชอบ    –  เสียง   
- งดออกเสียง   –  เสียง 

 
กองการศึกษาฯ  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  ประเภทอาคารต่าง ๆ  ตามรายการดังนี ้
1. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์1  

เป็นเงิน  251,000  บาท  (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
ประธานสภาฯ  ตามที่ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  ได้ชี้แจงการกันเงินเบิกเหลื่อมปี กรณียังไม่ก่อ

หนี้ผูกพัน  ของกองการศึกษาฯ จ านวน 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 251,000  บาท 
(สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ ผูกพันได้ทัน ก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขอมติสภาแห่งนี้เพ่ือพิจารณาอนุมัติกัน เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ( กรณียังไม่ก่อ หนี้ผูกพัน ) 
หากสภาเห็นชอบอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกผัน ผมขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุมฯ   มีมติ เป็นเอกฉันท์  เห็นชอบ ให้กันเงินเบิกเหลื่อมปี กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน            
ของกองการศึกษาฯ ตามท่ีเสนอ  
- เห็นชอบ    ๑5   เสียง   
- ไม่เห็นชอบ    –  เสียง   
- งดออกเสียง   –  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ เปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นสอบถามและเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ในเรื่อง

ต่างๆ เมื่อไม่มีสมาชิกเสนอเพ่ิมเติม ขอปิดการประชุม  
 
 

/ปิดประชุม… 
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ปิดประชุม เวลา  12.00  น. 
 

(ลงชื่อ)   วิชญ์พล  ไตรศร เลขานุการสภาฯ/ผู้บันทึก 
        (นายวิชญ์พล ไตรศร)   
 
หมายเหตุ    รายงานการประชุมฉบับนี้  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมยังไม่ได้ตรวจสอบ  ที่ประชุมสภาฯ    
ยังไม่ได้มีการรับรองรายงานการประชุม และประธานสภาฯยังไม่ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  เนื่องจากสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลได้พ้นจากต าแหน่ง  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งตั้งแต่ 
วันที่  1  ตุลาคม  2564   
 

(ลงชื่อ)   วิชญ์พล   ไตรศร   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
          (นายวิชญ์พล ไตรศร)   
                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

วันที่  8  ตุลาคม  2564 


