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-ส าเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1/2564 
วันจันทร์ที ่ 22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง           ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมพงษ์  คะเชนทร ประธานสภา ฯ สมพงษ์  คะเชนทร  

2 นายบัวตูม   ทุบกระโทก รองประธานสภาฯ บัวตูม  ทุบกระโทก  

3 นายสุรชัย  ชาลวีรรณ์ เลขานุการสภาฯ สุรชัย  ชาลวีรรณ์  

4 นายอานุชา   ราชาทรัพย์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑ อานุชา   ราชาทรัพย์  

5 นายสมบัติ  คลังพันธ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑ สมบัติ  คลังพันธ์  

6 นายสุณี   ไตรเมฆ ส.อบต.หมู่ที่ ๒ สุณี   ไตรเมฆ  

7 นางประภา   พุ่มศิริ ส.อบต.หมู่ที่ ๒           ประภา   พุ่มศิริ  

8 นางสายัน   รักสัตย์ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ สายัน   รักสัตย์  

9 นายอภิชัย  บุญกองชาติ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ อภิชัย  บุญกองชาติ  

10 นายสุพจน์   นิเวชกูล ส.อบต.หมู่ที่ ๔ สุพจน์   นิเวชกูล  

11 นางนิภารัตน์  บุญกองชาติ ส.อบต.หมู่ที่ 4 นิภารัตน์  บุญกองชาติ  

12 นางละเอียด  หน่อแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 5 ละเอียด  หน่อแก้ว  

13 นายปิ่น   นิเวชกูล ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ปิ่น   นิเวชกูล  

14 นางส ารวย   เลือดกุมภา ส.อบต.หมู่ที่ ๗ ส ารวย   เลือดกุมภา  

15 นายมอง   วิเศษพันธ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๘ มอง   วิเศษพันธ์  

16 นางสาวสากล   พะเนาศรี ส.อบต.หมู่ที่ ๙ สากล   พะเนาศรี  

17 นายสมศักดิ์   เรืองศรีชาติ ส.อบต.หมู่ที่ ๙ สมศักดิ์   เรืองศรีชาติ  

18 นางสมยุทธ   รักสัตย์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ สมยุทธ   รักสัตย์          

19 นายสมควร  เย็นกูล ส.อบต.หมู่ที่ 10 สมควร  เย็นกูล  

20 นายแมว   สงค์นางรอง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ แมว   สงค์นางรอง  

21 นางสุทธิ   มาชุมแสง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ สุทธิ   มาชุมแสง        

22 นางสมนึก   เข็มบุปผา ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ สมนึก   เข็มบุปผา  

23 นายวิจิตร   สอนผักแว่น ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ วิจิตร   สอนผักแว่น  

24 นายอุทัย   เข็มบุปผา ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ อุทัย   เข็มบุปผา  

25 นายส าราญ   ศรีสุรินทร์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ ส าราญ   ศรีสุรินทร์  

26 นายสมคิด   เรืองศรีชาติ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ สมคิด   เรืองศรีชาติ  

                                /ผู้ไม่มาประชุม... 
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ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 -  -  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายพงศ์รัตน์  เบญจรุราวงศ์ นายก อบต. พงศ์รัตน์  เบญจรุราวงศ์  

2. นายสมควร  อาจเอ้ือม รองนายกฯ สมควร  อาจเอื้อม  

3. นายประมวล  เหลือสืบพันธ์ รองนายกฯ ประมวล  เหลือสืบพันธ์  

4. นายวิเวก  คนชุม เลขานายกฯ วิเวก  คนชุม  

5. นางนวลจิตร์   เจริญดี รองปลัด อบต. นวลจิตร์   เจริญดี  

6. นายอนุศาสตร์  หมั่นตลุง หัวหน้าส านักปลัด อบต. อนุศาสตร์  หมั่นตลุง  

7. นางชวนพิศ   สยามประโคน ผอ.กองการศึกษา ชวนพิศ   สยามประโคน  

8. น.ส.วรรณ์ธภัทร  สิทธิ์เตชะวระกูล นักจัดการงานทั่วไป วรรณ์ธภัทร สิทธิ์เตชะวระกูล  

9. ว่าที่ รต.หญิง พิชญ์ชาภัส ข าเอนก นักวิเคราะห์ฯ พิชญ์ชาภัส ข าเอนก  

10. นางสาวชลาลัย  ภิศักดิ์สวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล ชลาลัย  ภิศักดิ์สวัสดิ์  

เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ น. 
นายสุรชัย   ชาลีวรรณ์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์       

ได้ตรวจนับสมาชิกที่มาประชุม โดยมีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งสิ้น 26 ท่านซึ่งถือว่าครบ    
องค์ประชุมเมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ได้เชิญนายสมพงษ์  คะเชนทร ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี    
๒๕64 และด าเนินการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์           
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 

ประธานสภาฯ   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ได้รับโอนย้ายหัวหน้าส านักปลัด อบต.
ต าบลสารภี อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือมาด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมแจ้งท่าน
หัวหน้าส านักปลัด อบต. ได้แนะน าตัวครับ 

หัวหน้าส านักปลัด อบต.  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้อ านวยการกองทุกท่าน
กระผมนายอนุศาสตร์  หมั่นตลุง ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด อบต.หนองโบสถ์ ย้ายมาจาก 
อบต.สารภี ต าบลสารภี อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา กระผมมีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  และราชการที่มิได้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ 

                  /การประสานงาน... 
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การประสานงาน  วางแผน  ควบคุม ตรวจสอบมอบหมายงานให้ค าปรึกษา แนะน า ควบคุม  
ตรวจสอบการท างานและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานต่างๆ  ของส่วนราชการ 
รวมทั้ง ก าชับและเร่งรัดการปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตาม
นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  กระผมมีความ
ยินดีให้ความช่วยเหลือติดต่อประสานงานในทุกภาคส่วน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ก็ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับท่าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยความยินดียิ่ง ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องพิจารณาให้การรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองโบสถ์สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕63 เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม ๒๕63 เวลา 
๐๙.0๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 

ประธานสภาฯ   ตามเอกสารส าเนาบันทึกรายงานการประชุมฯ ที่แจกจ่ายไปแล้ว มีสมาชิกท่านใด 
จะขอแก้ไข เพ่ิมเติมอีกหรือไม่  

     -ไม่มี-        
มติที่ประชุม พิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว  

ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบ   23   เสียง         
ไม่เห็นชอบ   -         เสียง  
งดออกเสียง   ๓    เสียง  

(ประกอบด้วย ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯและเลขานุการสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีนายกฯ แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
- ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
          4.1  พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี 2/2564 จ านวน 2 โครงการ 

              งบประมาณรวมทั้งสิ้น 460,000.00 บาท   

ประธานสภาฯ         ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงในรายละเอียดรวมทั้ง เหตุผลความจ าเป็น            
ในการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้       

นายก ฯ         เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอ
ชี้แจงในรายละเอียดร่วมทั้งเหตุผลความจ าเป็นในการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ ก็เพ่ือเป็น
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในครั้งนี้จ านวน 2 โครงการ ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการซ่อมแซมถนนภายในต าบลหนองโบสถ์  หมู่ที่ 8  บ้านท่าปูน จจากบ้าน
ท่าปูน ถึง โคกหนองหมี) เพ่ือซ่อมแซมถนนภายในต าบลหนองโบสถ์ หมู่ที่ 8 บ้านท่าปูน 
จจากบ้านท่าปูน ถึง โคกหนองหมี) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 700 เมตร      
หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 210 ลบ.ม. มีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,100 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์
ก าหนด  งบประมาณตั้งไว้  142,000 บาท จปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จพ.ศ.2561 – 
2565 ) หน้า 56 รายการที่ 70) 

            /2. โครงการปรับปรุง... 
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2. โครงการปรับปรุงระบบผลิตและส่งน้ าประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7 จเปลี่ยนหอ
ถังประปา  ขนาด 10  ลบ.ม. ) เพ่ือปรับปรุงระบบผลิตและส่งน้ าประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7 
โดยการเปลี่ยนหอถังประปา  ขนาด 10 ลบ.ม. พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์สูบน้ าบาดาล 
จ านวน 1 ชุด  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ก าหนด  
งบประมาณ  ตั้งไว้  318,000 บาท จปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จพ.ศ.2561 – 
2565 ) หน้า 63 รายการที่ 7) 

     ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ มีงบประมาณในการจ่ายขาด เงินสะสม 
ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 2 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 460,000.00 บาท 

ประธานสภาฯ              ขอเรียนเชิญ ท่านหัวหน้าส านักปลัด  ได้ชี้แจงในข้อระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง         
กับการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ ให้สมาชิกสภาได้ทราบก่อนการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

หัวหน้าส านักปลัด .  กระผมขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
.   ข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ จแก้ไข
เพ่ิมเติม/ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘) ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม
ได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

1. ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  

๒. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ   
ประเภทตามระเบียบแล้ว      

  ๓. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง   
ด าเนินการก่อหนี้ผูกผันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

         ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึง
ฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 

        โดยมีรายละเอียดทางการเงินและยอดเงินสะสม ณ วันที่  30กันยายน  
2563  ดังต่อไปนี้ 

           รายละเอียดเงินสะสม       
   ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  14,160,304.78 
   เงินสะสมที่อนุมัติจ่ายขาดยังไม่ด าเนินการเบิกจ่าย       849,000.-  
   หัก ลูกหนี้ภาษีและลูกหนี้ละเมิด          468,804.30 
        กันเงินเดือน 3 เดือน       5,580,809.- 
    ยอดเงินสะสมร้อยละสิบของงบประมาณ                 4,510,000.-  
    ยอดเงินที่สามารถน าไปใช้ได้ทั้งสิ้น                        2,751,991.48 
               /สรุป... 
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สรุป  การจ่ ายขาดเงิ นสะสมในครั้ งนี้  เป็ นการด า เนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ จแก้ไขเพ่ิมเติม/ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๔๘) ข้อ ๘๙ ซึ่งเป็นการด าเนินการเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมและเป็น
กิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีก็ขอมติ 
มติที่ประชุม     - พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที ่2/2564 จ านวน 2 โครงการ  

ที่ประชุมมีมติ    เห็นชอบ 23   เสียง         
ไม่เห็นชอบ   -         เสียง  
งดออกเสียง        3      เสียง  

 (ประกอบด้วย ประธาน,รองประธานสภาฯและเลขานุการสภาฯ) 

4.2 พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม( ฉบับที่ 
4 ) พ.ศ. 2564 

ประธานสภา ฯ   ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงในรายละเอียดร่วมทั้งเหตุผลความจ าเป็น            
ในการขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น จพ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม จฉบับที่ 4 ) ประจ าปี
งบประมาณ 2564    

 นายก อบต.  เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน          
ผมขอชี้แจงใน รายละเอียดร่วมทั้งเหตุผลความจ าเป็นในการขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ในครั้งนี้ดังนี้ ตามที่สมาชิกสภาฯ ได้ส่งค าขอโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่มีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาต าบลหนองโบสถ์แผนพัฒนา
ท้องถิ่น รายละเอียดได้ปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกไปแล้ว  ขอให้สมาชิกดูตามเอกสาร
ประกอบ ตามที่ได้จัดส่งให้กับสมาชิกสภาฯ พิจารณา     

    บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ได้ด าเนินการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบให้เพ่ิมโครงการดังกล่าว จตามเอกสารที่ได้แจกสมาชิกฯ ไปแล้ว)   
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบโครงการ ลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 

ประธานสภาฯ     ขอเรียนเชิญท่านหัวหน้าส านักปลัด ได้ชี้แจงในข้อระเบียบและกฎหมาย  ที่เกี่ยวข้อง
กับการเพ่ิมเติมโครงการลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบก่อน
การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ 

หัวหน้าส านักปลัดฯ  ข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง จฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 4 ข้อ 22 เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 
          เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
         /จ2) คณะกรรมการ... 
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(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 

เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้    
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้   “ข้อ 22/2  ในกรณีการเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ  งานพระราช
พิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย   
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความ
เห็นชอบ ” 

สรุป การเพ่ิมเติมโครงการลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ เป็นการ
ด าเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ตามข้อ ๒๒ ทุกประการและเป็นการด าเนินการ
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม และเป็นกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน 

ประธานสภาฯ  จากที่ ท่านหัวหน้าปลัด อบต. ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายไปแล้วนั้น        
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินการประชุมสภาฯ เกี่ยวกับการพิจารณาขอ
อนุมัติเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดได้ปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกไปแล้ว  
ขอให้  สมาชิกดูตามเอกสารประกอบ ของอบต. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่
ได้จัดส่งให้กับสมาชิกสภาฯ พิจารณา  

  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ส าหรับการพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จพ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม จฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564     

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีก็ขอมติ 
มติที่ประชุม    พิจารณาขออนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม       

( ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ. 2564 
ที่ประชุมมีมติ    เห็นชอบ 23   เสียง         

ไม่เห็นชอบ   -         เสียง  
งดออกเสียง        ๓      เสียง  

(ประกอบด้วย ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภา ฯ) 

             4.3 พิจารณาขออนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย     
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธานสภา ฯ                            ขอเรียนเชิญท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงในรายละเอียด ในเรื่องการขอพิจารณา
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

             /นายพงศ์รัตน์… 
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นายพงศ์รัตน์ เบญจรุราวงศ์       เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
(นายก อบต.) กระผม ขอเชิญให้รองปลัด อบต. ชี้แจงในระเบียบเกี่ยวกับ เรื่องการขออนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขอเชิญครับ 

นางนวลจิตร์ เจริญดี          เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน    
รองปลัด อบต. ดิฉันขอชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ ในเรื่องการขอพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้  
         จขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านดูตามเอกสารที่ ได้แจกจ่ายไปแล้ว           
ตามระเบียบวาระการประชุม ประกอบการพิจารณา) 

     โดยตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ สมัยสามัญ   
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ได้อนุมัติ เห็นชอบโอน
งบประมาณเพ่ิม ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

งบลงทุน 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ -  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน    
1) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน จระบบ Inverter) ราคารวมค่า
ติดตั้ง  จ านวน 197,600.- บาท   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 

จระบบ Inverter)  ขนาด 24,000 BTU จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 43,400.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 

จระบบ Inverter)  ขนาด 36,000 BTU จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 55,400.- บาท 
จราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 2562 ) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จพ.ศ.2561 – 
2565) โอนเพิ่ม  197,600.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 0.-  บาท 

   โอนครั้งนี้  197,600 บาท รวมงบประมาณคงเหลือหลังโอน 197,600.- บาท 

และตามฎีกากันเงินรายจ่าย เลขที่ 00901/2563 กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีรายจ่ายซึ่งเบิกจ่ายไม่
ทันในปีงบประมาณ 2563 ในหมวด ค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และมีรายจ่ายค้างจ่ายที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามฎีกาที่ 
00901/2563 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทหมวดครุภัณฑ์ส านักงาน การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิด
ตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน จระบบ Inverter) จ านวนเงิน  197,600.- บาท จบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562)  ตามมติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโบสถ์ สมัยสามัญครั้งที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม 2563  

แต่เนื่องจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จากส านักงบประมาณ มีการ
เปลี่ยนแปลงราคา จากเดิมกองการศึกษาฯ ใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เดือน
ธันวาคม 2562 ขอเปลี่ยนแปลงใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 
2563 รายละเอียดดังนี้ 

 
              /เดิม... 
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                   เดิม  จบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562)   
เครื่องปรับอากาศ 
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน จระบบ Inverter) 
ขนาด 24,000 บีทียู  ราคา 43,400  คุณลักษณะเฉพาะสังเขปหน้า 84-85 
ขนาด 36,000 บีทียู  ราคา 55,400  คุณลักษณะเฉพาะสังเขปหน้า 84-85 
ใหม่ จบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563)   
เครื่องปรับอากาศ 
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน จระบบ Inverter) 
ขนาด 24,000 บีทียู  ราคา 42,500  คุณลักษณะเฉพาะสังเขปหน้า 81-82 
ขนาด 36,000 บีทียู  ราคา 54,200  คุณลักษณะเฉพาะสังเขปหน้า 81-82 

จึงได้ขอมติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ราคา ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2563 ต่อไป 
ข้อกฎหมาย 

   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง จฉบับที่3) พ.ศ.2543 

    ข้อ ๒๙ ก าหนดว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  
  จึงเรียนเสนอให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

    งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ต่อไปค่ะ  

ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะสอบถามเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  ในครั้งนี้ หรือไม ่

มติที่ประชุม            - ไม่มี -  

        ประธานสภาฯ   - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายหรือสอบถาม  กระผมจะขอมติให้ที่
ประชุมสภาฯพิจารณาว่าจะพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4  ตามท่ีเสนอหรือไม่ กระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ   

มติที่ประชุม   - มีมติพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ 2564 ตามเสนอด้วยมติ    

     เห็นชอบ  23   เสียง         
     ไม่เห็นชอบ   -         เสียง  
     งดออกเสียง         ๓      เสียง  

(ประกอบด้วย ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯและเลขานุการสภาฯ) 

4.4 พิจารณาก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประธานสภา ฯ           ขอให้ที่ประชุม ได้เสนอว่าจะมีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจ าปี 2564            

กี่สมัย และแต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใด กระผมขอให้เลขานุการสภา อบต. ชี้แจงรายละเอียดให้ที่
ประชุมทราบต่อไป 

 
            /เลขานุการ อบต… 
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เลขานุการ อบต.    กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ กระผมขอน าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ 
 ระเบียบ ดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

2547 หมวด 2 การประชุม ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย 

 ประชุมสามัญประจ าของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี  สมัยแรกของ
ปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี    
โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภา
ท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้
ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้
แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืน หรือในสมัยประชุม
วิสามัญก็ได้ กระผมขอเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ฯ          ตามท่ี เลขานุการฯ อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวไปแล้วนั้น กระผมขอน า
ปรึกษาต่อที่ประชุม ในการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2564 ต่อไป  
ขอให้สมาชิกทุกท่าน ได้เสนอต่อที่ประชุมครับ 

นายสุพจน์   นิเวชกูล    - ขอเสนอว่า ให้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕64 จ านวน 3 สมัย 
  (ส.อบต.หมู่ที่ 4)  ดังต่อไปนี้  

- สมัยสามัญ ประจ าปี 2564 สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 – 24 มิถุนายน 2564 
รวมระยะเวลา 15 วัน  

- สมัยสามัญ ประจ าปี 2564 สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 – 24 สิงหาคม 2564 
รวมระยะเวลา 15 วัน  

- สมัยสามัญ ประจ าปี 2564 สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 – 24 ธันวาคม 2564 
รวมระยะเวลา 15 วัน  

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง  ๒ ท่าน 
ผู้รับรอง    ๑. นายอภิชัย    บุญกองชาติ  ส.อบต.หมู่ที่  3 
    ๒. นายอานุชา   ราชาทรัพย์   ส.อบต.หมู่ที่  1 

ประธานสภาฯ             มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ –  
มติที่ประชุม          - ไม่มี – 

ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีก็ถือว่าสมาชิกสภาฯ ได้มีมติ ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2564   
เป็นไปตามที่ นายสุพจน์   นิเวชกูล  ส.อบต. หมู่ที่ 4 ได้เสนอต่อไป 

มติที่ประชุม   -  ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 
ที่ประชุมมีมติ    เห็นชอบ 23   เสียง         

ไม่เห็นชอบ   -         เสียง  
งดออกเสียง        ๓      เสียง  

(ประกอบด้วย ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภา ฯ) 
      /ระเบียบวาระท่ี 5... 
 



~ 10~ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภา ฯ     มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ ในวาระเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 

ประธานสภา ฯ    มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะในที่ประชุมสภาฯ อีก
หรือไม่   หากไม่มีก็ขอปิดการ ประชุม  

    - ไม่มี – 
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐น. 

  
จลงชื่อ)              ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

    จนายสุรชัย   ชาลีวรรณ์) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์

     
จลงชื่อ)              ผู้ตรวจรายงานการประชุม

       จนายอภิชัย   บุญกองชาติ) 
   ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

     จลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      จนายสุพจน์   นิเวชกูล) 

     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

     จลงชื่อ)              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      จนางประภา   พุ่มศิริ) 

             กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

จลงชื่อ)               
          จนายสมพงษ์   คะเชนทร) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 


