
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ 

วันจันทร์ ที่ ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอุทิศ  พันธ์รัมย์ รองประธานสภาฯ อุทิศ  พันธ์รัมย์  
๒ นายเกื้อ  รอบคอบ ส.อบต.หมู่ที่ ๒ เกื้อ  รอบคอบ  
๓ นายวันเฉลิม  สุขเลา ส.อบต.หมู่ที่ ๓ วันเฉลิม  สุขเลา  
๔ นายธีรกานต์  เหล่าสิงห์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ธีรกานต์  เหล่าสิงห์  
๕ นายนิกร  โพธิ์กลาง ส.อบต.หมู่ที่ ๖ นิกร  โพธิ์กลาง  
๖ นายอาคม  ดีต่อ ส.อบต.หมู่ที่ ๗ อาคม  ดีต่อ  
๗ น.ส.มนัสนันท์  มุ่งดี ส.อบต.หมู่ที่ ๘ มนัสนันท์  มุ่งดี  
๘ นายวิชญ์พล  ไตรศร เลขานการสภาฯ วิชญ์พล  ไตรศร  

ผู้มาประชุม จ านวน   ๘  คน   

ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายหมั่น  ส ารวมรัมย์ ประธานสภาฯ  -ลาป่วย- 
ผู้ไมม่าประชุม จ านวน  1  คน   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสุรสิทธิ์  แสงโทโพธิ ์ นายก อบต. สุรสิทธิ์  แสงโทโพธิ ์  
๒ นายสุทธิศักดิ์  สะรวมรัมย์ รองนายก อบต. สุทธิศักดิ์  สะรวมรัมย์  
๓ นายประยุทธ  สะอาดรัมย์ รองนายก อบต. ประยุทธ  สะอาดรัมย์  
๔ นายเอนก  แป่มจ านัก เลขานุการนายกฯ เอนก  แป่มจ านัก  
๕ นายอัครพงษ์  ยอดอ่อน หัวหน้าส านักปลัด อบต. อัครพงษ์ ยอดอ่อน  
๖ นายภานุพันธ์  บริสุทธิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง ภานุพันธ์  บริสุทธิ์  
๗ นางจินดาวรรณ  ชัยรัมย์ รองปลัด อบต. จินดาวรรณ ชัยรัมย์  

๘ น.ส.พัชรินทร์  ศรีพลัง ผู้อ านวยการกองคลัง พัชรินทร์  ศรีพลัง  
๙ นางภาวิณี  ดีประจ า ผู้อ านวยการกองการศึกษา ภาวิณี  ดีประจ า  

๑๐ น.ส.ธชษร  บุญเพ่ิม นักวิเคราะห์นโยบายฯ ธชษร บุญเพ่ิม  
๑๑ น.ส.ปริศนา  บุราสิทธิ์ ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ ปริศนา  บุราสิทธิ์  

ผู้เข้าร่วมประชุม    ๑๑       คน 
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เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๐๐  น.  
เลขานุการสภาฯ  ตรวจสอบสมาชิกที่ลงลายมือชื่อและเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว 

เนื่องจากนายหมั่น ส ารวมรัมย์ ประธานสภาฯลาป่วย เพ่ือให้เป็นไปตามตามระเบียบ
การประชุมฯ จึงเชิญนายอุทิศ พันธ์รัมย์ รองประธานสภาฯ ขึ้นปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ และเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

นายอุทิศ  พันธ์รัมย์ รองประธานสภาฯ ขึ้นปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯและด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่  
๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุม หากมีข้อความที่จะขอ
แก้ไขเพ่ิมเติมขอให้เสนอขอแก้ไขในที่ประชุม หากไม่มี ขอถามมติที่ประชุมเพ่ือ
รับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 -ไม่มี- 

 ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ในวาระท่ี ๒ (ชั้นแปรญัตติ) และวาระที่ ๓ (ชั้นเห็นชอบ) 
ประธานสภา อบต.   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ได้มีมติรับหลักการในร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ในการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และได้เลือก
คณะกรรมการแปรญัตติจ านวน ๓ คน เพ่ือรับค าแปรญัตติ และพิจารณาค าแปร
ญัตติภายในวันที่ ๑๖-18 สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐น.
นั้น ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ต่อประธานสภาฯ และประธานสภาฯได้แจ้งผลการประชุมให้กับสมาชิกและผู้บริหาร
ทราบแล้วส าหรับรายละเอียดขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลการ
พิจารณาแปรญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ ต่อไป    

นายนิกร  โพธิ์กลาง  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการฯ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖    

เ พ่ือรับค าเสนอแปรญัตติตั้ งแต่วันที่  ๑๖,๑๗,๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้ งแต่          
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งเป็นระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง 
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 นับแต่สภาฯมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖6  คณะกรรมการฯได้ปฏิบัติหน้าที่รับค าแปรญัตติในวันเวลา
ดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอค าขอแปรญัตติแต่อย่างใด และคณะกรรมการฯได้
ประชุมพิจารณาแล้ว จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามร่างเดิม 

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอขอแปรญัตติจึงไม่มีข้อพิจารณาหรือลงมติแก้ไข
ในวาระนี้จึงขอคงไว้ซึ่งร่างข้อบัญญัติฉบับเดิม เพ่ือให้ที่ประชุมสภาพิจารณาในวาระ
ที่ ๓ ซึ่งจะเสนอในวาระต่อไปและขอชี้แจงในส่วนของการพิจารณาในวาระท่ี ๓ คือ 

 การพิจารณาให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการพิจารณาในวาระที่ ๓ นั้นจะไม่มีการอภิปรายเว้น
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย หากไม่มีการลงมติเสนอให้มี
การอภิปรายก็จะเป็นการลงมติว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ เมื่อไม่มี
สมาชิกขออภิปราย ขอถามมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

  เห็นชอบ  ๗ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  งดออกเสียง - เสียง 
ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติให้นายอ าเภอล าปลายมาศ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 ๔.๒ การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ประธานสภาฯ  เนื่องจากฝ่ายบริหาร ได้เสนอญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้สภา
พิจารณา จึงขอเชิญปลัดชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง และส่วนที่เกี่ยวข้องน าเสนอ
รายละเอียดเพื่อให้สภาฯพิจารณาต่อไป 

นายวิชญ์พล ไตรศร   ขอชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
ปลัด อบต งบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดย

การโอนเพ่ิม โอนลด  ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ประธานสภาฯ  ตามที่ปลัดได้ชี้แจงไปแล้ว จึงขอเชิญส่วน/กอง ที่ขอโอนงบประมาณ 
น าเสนอเหตุผลความจ าเป็นและรายละเอียด เพ่ือให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดให้สมาชิกซักถาม เพ่ือให้ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง 
ก่อนที่จะมีการพิจารณาลงมติ โดยจะมีการพิจารณารายละเอียดตามเอกสารที่ได้ส่ง
ให้กับสมาชิกแล้ว ไปพร้อมกัน ตามล าดับ 
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นายภานพัุนธ์ บริสุทธิ์   ขอเรียนเสนอ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
ผู้อ านวยการกองช่าง  สิ่งก่อสร้าง ตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี ๒๕๖5 เพ่ือ

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑ รายการ ดังนี้  
1. โอนลด งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 

ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ต้ังไว้ จ านวน       1,540,800  บาท   
คงเหลือก่อนโอน         505,268  บาท  
ขอโอนลด     400,000  บาท 
คงเหลือหลังโอน              105,268  บาท 
2. โอนลด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวดค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.บุโพธิ์   
ตั้งไว้ จ านวน                          100,000 บาท   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน      100,000  บาท  
งบประมาณขอโอน  100,000    บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน                  0   บาท 
รวมโอนลดทั้ง 2 รายการ เป็นเงินจ านวน  500,000.00  บาท  เพื่อ

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ  ดังนี้ 
รายการใหม่    แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง รายจ่ายค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้างรั้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์  
1. เพ่ือจ่ายเป็น  

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการก่อสร้างรั้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์  
สถานที่ด าเนินการ     องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์  บ้านบุโพธิ์  หมู่ที่ ๑   
ปริมาณงาน         1. ก่อสร้างรั้ว ด้านหลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ ขนาดกว้างช่องละ  
       2.50 เมตร จ านวน 49 ช่อง  
              2. ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานก าหนด จ านวน 1 ป้าย 
       รายละเอียดอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง รายการประกอบแบบ  
                         ข้อก าหนดรายการเฉพาะแห่ง โดย  องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 
 งบประมาณ      500,000.00  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน) 
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกพิจารณารายละเอียดตามเหตุผลและความจ าเป็น หากมีข้อ

สงสัยให้ซักถามในที่ประชุม หากไม่มี ขอถามมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ตามท่ีเสนอ 
  เห็นชอบ  7 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  งดออกเสียง - เสียง 

/4.3 ขออนุมัติกันเงิน… 
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4.3 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      
ไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  

ประธานสภาฯ  ตามที่สภาฯได้พิจารณาโอนงบประมาณ ตั้งเป็นโครงการใหม่ จ านวน ๑ 
โครงการไปแล้วนั้น เนื่องจากผู้บริหารได้ยื่นญัตติ ขอกันเงินงบประมาณดังกล่าว 
เนื่องด้วยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2565 
ประกอบกับพ้ืนที่บริเวณที่จะท าการก่อสร้าง ติดกับที่นาของราษฎรที่ยังไม่เก็บเกี่ยว
ผลผลิต ซึ่งจะท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถส่งมอบพ้ืนที่
ก่อสร้างได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จึงขอเชิญท่านปลัดจะชี้แจงระเบียบที่
เกี่ยวข้องและน าเสนอรายละเอียดเพื่อให้สภาพิจารณาต่อไปครับ  

นายวิชญ์พล  ไตรศร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน       
ปลัด อบต.                การฝากเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗               
   หมวด 4 ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้    
            ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็น  จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี   
นายภาณุพันธ์ บริสุทธิ์      เนื่องด้วยเหตุผลและความจ าเป็นตามที่กล่าวข้างต้น จึงขอเสนอโครงการ
ผู้อ านวยการกองช่าง      เพื่อให้สภาฯพิจารณาอนุมัติกันเงินตามระเบียบฯ จ านวน 1 รายการ ดังนี้  
 

โครงการก่อสร้างรั้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์   
                         1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการก่อสร้างรั้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์  

จ านวน ๑ รายการ เป็นเงิน 500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) 
ประธานสภาฯ  ตามที่ท่านปลัด ได้ชี้แจงการกันเงินเบิกเหลื่อมปี กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน            

ของกองช่าง จ านวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
ซึ่งไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ ผูกพันได้ทัน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
จึงขอมติสภาแห่งนี้เพ่ือพิจารณาอนุมัติกัน เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี (กรณียังไม่ก่อ หนี้ผูกพัน)มีสมาชิก
สอบถามหรือไม ่หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุมฯ   มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ให้กันเงินเบิกเหลื่อมปี กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน            
ของกองช่าง ตามท่ีเสนอ  
- เห็นชอบ    7   เสียง   
- ไม่เห็นชอบ    –  เสียง   
- งดออกเสียง   –  เสียง 

๔.3 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
ประธานสภาฯ    ด้วยฝ่ายบริหารได้จัดท าโครงการ และยื่นญัตติขอให้สภาพิจารณาจ่ายขาด

เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
รายละเอียดต่างๆ ขอเชิญปลัด และผู้อ านวยการกองคลังชี้แจง เพ่ือให้ที่ประชุมได้
ทราบต่อไป 

 
/น.ส.พัชรินทร…์ 
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น.ส.พัชรินทร์ ศรีพลัง ขอชี้แจงรายละเอียดสถานะการเงินการคลัง และรายงานยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ 
    ผอ.กองคลัง  คงเหลือ ณ วันที่ 18 สิงหาคม ๒๕๖5 ประกอบเอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิก ดังนี้ 

- เงินทุนส ารองสะสม                 จ านวน  ๑2,123,583.28     บาท 
  - เงินสะสมน าไปบริหารได้   จ านวน    9,644,186.69     บาท 
            - ส ารองงบบุคลากร(3 เดือน) จ านวน    2,745,465.๐๐ บาท 
  - ส ารองกรณีสาธารณภัย  จ านวน    3,100,000.00    บาท 

  คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้ จ านวน    3,798,721.69    บาท 
นายวิชญ์พล ไตรศร   ขอชี้แจงรายระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้  
ปลัด อบต.   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่๒) ข้อ ๘๙ กล่าวคือ  

  ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังนี้  

๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซี่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  

๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว  

๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสม
ให้ค านึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว  

ประธานสภาฯ   เมื่อส่วนที่เกี่ยวข้อง ไดช้ี้แจงแนวทางการจ่ายเงินสะสม ขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นแล้ว ขอให้ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ ชี้แจงรายละเอียด
ประกอบการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2565 เพ่ือให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

นายสุรสิทธิ์ แสงโทโพธิ์   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ ได้รับค าร้องขอจากผู้น าหมู่บ้าน  
นายก อบต.  หมู่ที่ 1,2,6,7 ซึ่งได้ผ่านกระบวนการประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านมาแล้ว    

ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรไปมาเพราะถนนชุดรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ และ
คณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันและป้องกันปัญหา
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต จึงให้กองช่างออกส ารวจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และจัดท า
รายละเอียดประมาณการโครงการ ที่ควรได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขโดยเร่งด่วน 
แต่เนื่องจากงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณมีไม่เพียงพอ  

/จึงได้จัดท าโครงการ… 
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จึงได้จัดท าโครงการเพ่ือเสนอให้สภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม 
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จ านวน 4 โครงการ จ านวน
เงิน 1,058,970.๐๐ บาท(หนึ่งล้านห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)        
ตามรายละเอียดดังนี้ (รายละเอียดตามที่ได้จัดส่งให้กับสมาชิกพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว)  

ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ (งบจ่ายขาดเงินสะสม) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ( หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ) 

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บร.ถ.128 - 005 (บ.หนองตาบุญ            
-  บ.ใหม่ไทยเจริญ)  ช่วงบ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 6 ต าบลบุโพธิ์  

สถานที่ด าเนินการ        ทางหลวงท้องถิ่นสาย บร.ถ.128 - 005 (บ.หนองตาบุญ - บ.ใหม่ไทยเจริญ)   
   ช่วงบ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 6 ต าบลบุโพธิ์ อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ด าเนินการ     1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร   
   หนา 0.15 เมตร และหรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตารางเมตร         
   พร้อมงานขุดฝังท่อระบายน้ า และบ่อพัก         
   2. ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานก าหนด จ านวน 1 ป้าย 
       รายละเอียดอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง รายการประกอบแบบ
    ข้อก าหนดรายการเฉพาะแห่ง โดย  องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 
งบประมาณ      498,970.00 บาท  ( สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน ) 
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาตามรายละเอียดรายการและโครงการที่

เสนอ หากมีประเด็นข้อสงสัยข้อสงสัย ให้สอบถาม เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง  
หากไม่มีขอถามมติที่ประชุม 

มติที่ประชุมฯ   มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอ  
เห็นชอบ    7   เสียง   
ไม่เห็นชอบ    –  เสียง   
งดออกเสียง   –  เสียง 

2. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ขยายไหล่ทาง)สาย บร.ถ.128 - 001 
(บ.นาศรีนวล - บ.หนองแวงงาม) ช่วงบ้านนาศรีนวล หมู่ที่ 7 ต าบลบุโพธิ์  

สถานที่ด าเนินการ        ทางหลวงท้องถิ่นสาย บร.ถ.128 - 001 (บ.นาศรีนวล - บ.หนองแวงงาม) ช่วง   
บ้านนาศรีนวล หมู่ที่ 7 ต าบลบุโพธิ์ อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ด าเนินการ    1. ดินถมปรับพ้ืนทาง ด้านตะวันตกและตะวันออก ของล าห้วยล าตะเพียปริมาตร 
ดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 500.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมงานขุดฝังท่อระบายน้ า  

   ต่อจากท่อเดิม  
   2. ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานก าหนด จ านวน 1 ป้าย 
       รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง รายการประกอบแบบ
    ข้อก าหนดรายการเฉพาะแห่ง โดย  องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 
งบประมาณ      200,000.00 บาท  ( สองบาทถ้วน ) 

 
/ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาตามรายละเอียดรายการและโครงการที่
เสนอ หากมีประเด็นข้อสงสัยข้อสงสัย ให้สอบถาม เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง  
หากไม่มีขอถามมติที่ประชุม 

มติที่ประชุมฯ   มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอ  
เห็นชอบ    7   เสียง   
ไม่เห็นชอบ    –  เสียง   
งดออกเสียง   –  เสียง 

3. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก สาย บร.ถ.128 - 086 (มาบเกรด)       
บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต าบลบุโพธิ์ 

สถานที่ด าเนินการ        ทางหลวงท้องถิ่นสาย บร.ถ.128 - 086 (มาบเกรด)บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต าบลบุโพธิ์  
   อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ด าเนินการ     1. ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  
   และหรือปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 200.00 ลูกบาศก์เมตร  

2. ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานก าหนด จ านวน 1 ป้าย 

       รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง รายการประกอบแบบ
    ข้อก าหนดรายการเฉพาะแห่ง โดย  องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 
งบประมาณ      130,000.00 บาท  ( หนึ่งแสนสามหม่ืนบาทถ้วน ) 
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาตามรายละเอียดรายการและโครงการที่

เสนอ หากมีประเด็นข้อสงสัยข้อสงสัย ให้สอบถาม เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง  
หากไม่มีขอถามมติที่ประชุม 

มติที่ประชุมฯ   มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอ  
เห็นชอบ    7   เสียง   
ไม่เห็นชอบ    –  เสียง   
งดออกเสียง   –  เสียง 

4. ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ขยายไหล่ทาง)สาย บร.ถ.128 - 014 (SML)  
   บ้านตูมหวาน หมู่ที่ 2 ต าบลบุโพธิ์ 
สถานที่ด าเนินการ         ทางหลวงท้องถิ่นสาย บร.ถ.128 - 014 (SML) บ้านตูมหวาน หมู่ที่ 2 ต าบลบุโพธิ์ 

อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ด าเนินการ     1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.00 เมตร ยาว 209.00 เมตร   
   หนา  0.15  เมตร และหรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  418.00  ตารางเมตร
   2. ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานก าหนด จ านวน 1 ป้าย 
       รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง รายการประกอบแบบ
    ข้อก าหนดรายการเฉพาะแห่ง โดย  องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 
งบประมาณ      230,000.00 บาท  ( สองแสนสามหม่ืนบาทถ้วน ) 

 
/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาตามรายละเอียดรายการและโครงการที่
เสนอ หากมีประเด็นข้อสงสัยข้อสงสัย ให้สอบถาม เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง  
หากไม่มีขอถามมติที่ประชุม 

มติที่ประชุมฯ   มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอ  
เห็นชอบ    7   เสียง   
ไม่เห็นชอบ    –  เสียง   
งดออกเสียง   –  เสียง 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  เปิดโอกาสให้ที่ประชุม ได้ซักถามปรึกษาหารือและเสนอแนะในการ

แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออีก ขอปิดการ
ประชุม 

ปิดประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐  น. 
  

         (ลงชื่อ)   วิชญ์พล  ไตรศร ผู้จดบันทึก 
                 (นายวิชญ์พล  ไตรศร)   

               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 
    

      คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

 (ลงชื่อ)  วันเฉลิม สุขเลา       ประธานคณะกรรมการตรวจฯ  
        (นายวันเฉลิม สุขเลา) 
           ส.อบต.หมุ่ที่ ๓ 

(ลงชื่อ)   ธีรกานต์ เหล่าสิงห์  กรรมการตรวจฯ 
       (นายธีรกานต์ เหล่าสิงห์) 

  ส.อบต.หมู่ที่ ๔ 
 

  (ลงชื่อ)    มนัสนันท์ มุ่งดี     กรรมการ/เลขนุการฯ 
         (นางสาวมนัสนันท์ มุงดี) 
             ส.อบต.หมุ่ที่ ๘ 
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว ในการประชุมสภาฯ สมัย................ 
สมัยที่..................ครั้งที่.................เมื่อวันที่.................................. ...................        

     
(ลงชื่อ)                            ประธานสภาฯ 

             (นายหมั่น ส ารวมรัมย์) 
                         ส.อบต. หมุ่ที่ ๕ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


