
 

 

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2564 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

---------------------------------------------------- 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายคล่องประจันทร์ ดวงมาลัย ประธานสภา คล่องประจันทร์ ดวงมาลัย  
2 นางร าไพ     แสนพลมาตร รองประธานสภา ร าไพ  แสนพลมาตร  
3 นายยุทธพงษ์    พานเมือง เลขานุการสภาฯ ยุทธพงษ์    พานเมือง  
4 นายสุวิทย์     บุญภา สมาชิก  อบต.ม.1 สุวิทย์     บุญภา  
5 นางบุญเกิด      ศรีชัยมูล สมาชิก  อบต.ม.1 บุญเกิด      ศรีชัยมูล  
6 นายประกาย  ทวีทรัพย์ สมาชิก  อบต. ม.2  

 7 นายสมพร     อินทร์ยก สมาชิก  อบต. ม.2 
8 นายสมาน     เต็มตาวงษ์ สมาชิก  อบต. ม.3 สมาน     เต็มตาวงษ์  
9 นายสุระพล   บัวศรี สมาชิก  อบต. ม.4 สุระพล   บัวศรี  
10 นายปัญญา   บุญพา สมาชิก  อบต. ม.4 ปัญญา   บุญพา  
11 นายวิชัย       วรรณา  สมาชิก  อบต. ม.5 วิชัย       วรรณา   
12 นายทองดี     เสืองาม สมาชิก  อบต. ม.5 ทองดี     เสืองาม  
13 นายส าลี       ยูนิน สมาชิก  อบต. ม.6      พ้นจากต าแหน่งเหตุเสียชีวิต 
14 นายอ่อนจันทร์   ทุมพร สมาชิก  อบต. ม.6 อ่อนจันทร์   ทุมพร  
15 นางวิภาวรรณ    ดงแสนสุข สมาชิก  อบต.ม.7 วิภาวรรณ    ดงแสนสุข  
16 นายบุญเย็น     เลื่อนแก้ว สมาชิก  อบต. ม.8      พ้นจากต าแหน่งเหตุลาออก 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายบุญไทย   แสนกระจาย นายก อบต.นาชุมแสง   
2 นายทองม้วน  ดวงพรมยาว รองนายก อบต.ฯ ทองม้วน  ดวงพรมยาว  
3 นายสังวาล    บุญภา รองนายก อบต.ฯ สังวาล    บุญภา  
4 นายยุทธพล  ดอนน้อย เลขานุการนายก ฯ ยุทธพล  ดอนน้อย  

 
 
 
 

พ้นจากต าแหน่งตามค าสั่งศาลฯ 
 

-ส าเนา- 



 

 

 

ล าดับ ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
5 นายศรายุทธ   บัวรัตน์ รองปลัด อบต.ฯ ศรายุทธ   บัวรัตน์  
6 นายกฤษณะ  แสนโคตร หัวหน้าส านักปลัด กฤษณะ  แสนโคตร  
7 ส.ต.ต.ประกาศสิทธิ์  บูรณสรรค์ ผอ.กองช่าง ประกาศสิทธิ์  บูรณสรรค์  
8 นางสาวนารีรัตน์  จันทร์มา ผอ.กองคลัง นารีรัตน์  จันทร์มา  
9 นางสาวนฤมล  ช านาญกุล ผอ.กองสวัสดิการสังคม นฤมล  ช านาญกุล  
10 นายณัฐพงษ์  ศรีสร้อย นักวิเคราะห์ฯ ณัฐพงษ์  ศรีสร้อย  
11 นายโกวิทย์  บุญภา ผช.นักวิเคราะห์  โกวิทย์  บุญภา  
12 นางสาวสินีพร  พลดงนอก เจ้าพนักงานธุรการ สินีพร  พลดงนอก  
13 จ.อ. เอกวิทย์  ไพรวิจารณ์ นักป้องกันฯ เอกวิทย์  ไพรวิจารณ์  
14 นางสาวบังอร  ประกัน คนงานทั่วไป บังอร  ประกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00  น.  
เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมแล้ว นายยุทธพงษ์  พานเมือง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

นาชุมแสง ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ และได้เรียน
เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ตรวจสอบอีกครั้ง ปรากฏว่าครบองค์ประชุม ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง จึงได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
ประธานสภา -วันนี้เป็นการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครัง้ที่ 1 ประจ าปี    

พ.ศ. 2564 ซึ่งได้มีการก าหนดสมัยประชุมไว้ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา 53 
ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21 ก าหนดจ านวนสมัยประชุม
สามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี
ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจ าปีของปีถัดไป และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธาน 
สภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี        
โดยให้น าความในข้อ 11  มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้ว   
ให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศ
ไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึง สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาชุมแสงได้ก าหนดไว้  สี่สมัย คือ  

สมัยสามัญ สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  ประชุมระหว่างวันที่ 1    
ถึง  15   กุมภาพันธ์  2564  

สมัยสามัญ สมัยที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  ประชุมระหว่างวันที่ 1     
ถึง  15   มิถุนายน  2564  

สมัยสามัญ สมัยที่  3  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  ประชุมระหว่างวันที่ 1     
ถึง  15  สิงหาคม  2564  

สมัยสามัญ สมัยที่  4  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  ประชุมระหว่างวันที่ 1     
ถึง  15  ธันวาคม  2564 และก าหนดให้วันที่ 1 ถึง 15 ก.พ. 2565 เป็นสมยั 
ประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ขอให้สมาชิกทุกท่านประชุมโดยยึดหลัก  
โดยเคร่งครัด  

  ที่ประชุม  - รับทราบ 
 



 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ที่ประชุม - ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี     

พ.ศ. 2564  ครั้งที่  1/2564  วันที่  10  มิถุนายน  2564 

ระเบียบวาระที ่3  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
    3.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 

นายก อบต. - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561     
ข้อ  21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัด    
ทราบด้วย 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ได้ขอแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยขอแก้ไขปีที่จะด าเนินการ  ดังนี้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังล าห้วยทวนบ้านเหล่าวิชา ถึง        
บ้านค าสีดา บ้านเหล่าวิชา หมู่ที่ 2 ปีที่บรรจุ พ.ศ. 2564 แก้ไขเป็น พ.ศ. 2565 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1       
พ.ศ. 2563 หน้า 8 ล าดับที่ 22) 

2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังนานายสุพรรณ์ ถึง นานายดาวเรือง 
ชนะสะแบง บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 4 ปีที่บรรจุ พ.ศ. 2564  แก้ไขเป็น       
พ.ศ. 2565 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม     
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้า 12 ล าดับที่ 36) 

3. อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ขยายเขตไฟฟ้านานางเส็ง 
ฤทธิ์ละคร ถึง ถนนนาชุมแสง โนนสวรรค์ บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 7) ปีที่บรรจุ 
พ.ศ. 2565 แก้ไขเป็น พ.ศ. 2564 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
–2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้า 37 ล าดับที่ 27) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1. โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (สายหลัง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์–ต าบลนาทม) ปีที่บรรจุ พ.ศ. 2564 แก้ไขเป็น   
พ.ศ. 2565 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม    
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 หน้า 13 ล าดับที่ 34) 

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าระบบแรงดึงแบบตัวยูพร้อมฝาปิด 
หมู่ที่ 7 (สายข้างวัดสว่างสุทธาวาสด้านทิศตะวันตก) ปีที่บรรจุ พ.ศ. 2564  



 

 

 

แก้ไขเป็น พ.ศ. 2565 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 หน้า 30 ล าดับที่ 90) 

  ที่ประชุม   - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ในวาระท่ี  1  ขั้นรับหลักการ 

ประธานสภา - ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงได้รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากผู้บริหารเพื่อเสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง พิจารณาให้ความเห็นชอบซึ่งการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ในวาระท่ี 1 เป็นการพิจารณาข้ันรับหลักการ         
การประชุมวันนี้  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  ได้เชิญ  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง เข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจง
รายละเอียดต่อที่ประชุม  ก่อนการพิจารณาขอเชิญเลขานุการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาชุมแสง  ชี้แจงระเบียบฯ การพิจารณาให้ที่ประชุมทราบเพ่ือจะ
ปฏิบัติได้ถูกต้อง 

เลขานุการสภา - เรียนท่านประธานสภา นายก อบต. สมาชิกสภาทุกท่าน  กระผม           
นายยุทธพงษ์  พานเมือง  ต าแหน่ง เลขานุการสภา อบต.นาชุมแสง ขอแจ้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น          
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  ดังนี้ 

  1) ตามระเบียบฯข้อ 45 ก าหนดไว้ว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุม
สภาท้องถิน่ต้องพิจารณาเป็นสามสาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้” 

  ในการพิจารณาในสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็น
ผู้เสนอก็ได้เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว 
การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ 
และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น 

  2) ตามระเบียบข้อ 47 ก าหนดไว้ว่า “ในการพิจารณาญัตติร่าง
ข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิก



 

 

 

สภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว” 

  เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่น
จะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก่อนก็ได้ 

3) ตามระเบียบข้อ 48 ก าหนดไว้ว่า “ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่
ประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการหาข้อยุติตามจ านวนที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด โดยให้น าวิธีการเลือกในข้อ 12 แห่งระเบียบนี้ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งข้อบัญญัติงบประมาณและ
รายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรอืเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล
ให้แจ้งนายอ าเภอทราบ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่สภา
ท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ” 

  ให้ประธานสภาท้องถิ่นท าหนังสือแจ้งมติสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากที่สภา
ท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ 

  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหา
ข้อยุติตามวาระที่หนึ่ง ให้สภาท้องถิ่นน าเข้าพิจารณาในวาระท่ีสองและวาระที่
สาม ตามล าดับ 

4) ตามระเบียบข้อ 49 ก าหนดไว้ว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภา
ท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอ
ค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย” 

  ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคที่
หนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
ข้อบัญญัติให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าให้เป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นราย
ข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นผู้แปรญัตติ จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้รับรองเช่นเดียวกับการ 
เสนอญัตติ  

การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ในการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองกรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว        
ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ 



 

 

 

5) ตามระเบียบข้อ 50 ก าหนดไว้ว่า “เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้
พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก่ไข
เพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อสภาท้องถิ่น รายงานนั้น
อย่างน้อยจะต้องระบุว่าไม่มีหรือมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การ
แปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็น
เป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนสงวนค า
แปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีพิจารณา      
เป็นการด่วน” 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

6) ตามระเบียบข้อ 51 ก าหนดไว้ว่า “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
วาระท่ีสอง  ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือ
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
เป็นอย่างอ่ืน” 

      ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วย
กับการแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ
เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

      ถ้าข้อความใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ 
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่อง
ใหม่ข้ึนอีก ในกรณีท่ีมีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่
ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็น
การขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจน
จบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

      ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณา
รวดเดียวที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

      เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้น
ตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีพิจารณาเป็นการด่วน 

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่
ได้ระงับไว้เท่านั้น 

7) ตามระเบียบข้อ 52 ก าหนดไว้ว่า “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติใน
วาระท่ีสามไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ 



 

 

 

ให้มีการอภิปราย ถ้ามีเห็นอันสมควร”  ในการพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยเชิญท่านนายก 
อบต.นาชุมแสง ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการจัดท าร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 

  นายก อบต. - เรียนประธานสภา สมาชิก อบต.ทุกท่าน กระผมขอรายงานการจัดท าร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 มีรายละเอียด ดังนี้ 
บัดนี ้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง จะได้
เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาชุมแสงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาชุมแสงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอ่ไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2564 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 31,060,259.42 บาท 

1.1.2 เงินสะสม จ านวน 22,522,8046.46 บาท 

1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 14,662,422.83 บาท 

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย         
จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ    
รวม 1,360.00 บาท 

1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 3 สิงหาคม     
พ.ศ. 2564 

2.1 รายรับจริง จ านวน 28,217,074.96 บาท ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร จ านวน  25,554.75  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน  4,191.60  บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน  69,057.93  บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน 0.00  บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน  57,400.00  บาท 
หมวดรายได้จากทุน  จ านวน  0.00  บาท 



 

 

 

หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน  13,623,210.51  บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน  14,437,660.17  บาท 
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 113,860.00 บาท 

2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 23,068,688.15 บาท ประกอบด้วย 

งบกลาง  จ านวน  6,897,025.00  บาท 
งบบุคลากร  จ านวน  8,466,520.00  บาท 
งบด าเนินงาน  จ านวน  4,825,643.15  บาท 
งบลงทุน  จ านวน  1,166,500.00  บาท 
งบเงินอุดหนุน  จ านวน  1,713,000.00  บาท 
งบรายจ่ายอื่น  จ านวน  0.00  บาท 
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์        
จ านวน 113,860.00 บาท 

2.5 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 2,088,000.00 บาท 

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม 0.00 บาท 

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู ้0.00 บาท 
บันทึกหลักการและเหตุผล  ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
อ าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 
ด้านบริหารทั่วไป  

แผนงานบริหารงานทั่วไป  10,726,580  บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  465,000  บาท 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา  7,545,580  บาท 
แผนงานสาธารณสุข  1,000,000  บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห์  1,376,000  บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน  1,046,000  บาท 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  50,000  บาท 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  690,000  บาท 

ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  2,012,980  บาท 
แผนงานการเกษตร  30,000  บาท 

ด้านการด าเนินงานอื่น 
แผนงานงบกลาง  9,557,860  บาท 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  34,500,000  บาท 



 

 

 

รายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 
ที่กล่าวมานั้นส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนั้น  จึงเสนอให้สภา อบต.
นาชุมแสง เพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป  

  ประธานสภา - ก่อนที่ สภา อบต.นาชุมแสง จะมีมติรับหลักการ มีสมาชิก อบต.นาชุมแสง
ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 

  ปัญญา  บุญพา - ก่อนที่ ท่านสมาชิกทุกท่านจะมีมติรับหลักการ ผมอยากให้ท่านสมาชิก 
  ส.อบต. หมู่ที่ 4 ทุกท่านได้ช่วยกันศึกษารายละเอียดในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ 2565 อย่างละเอียด และจากท่ีผมได้ศึกษารายละเอียด
ของร่างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 แล้วนั้น กระผมขอ
อภิปรายในประเด็น ดังนี้ 

 1. การตั้งงบประมาณ งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของส านักปลัด      
ในงบประมาณปี 2564 ตั้งไว้ 10,000 บาท ในปีงบประมาณ 2565 ตั้งไว้ 
250,000 บาท ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น 

 2. การตั้งงบประมาณ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อ
เก้าอ้ีส านักงาน ในการประชุมสภาครั้งท่ีผ่านมา สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ ได้
อนุมัติการโอนเงินงบประมาณให้จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานแล้ว ในปีงบประมาณนี้
ท าไมยังตั้งงบประมาณในการจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานอีก 

 - อยากให้ผู้บริหารชี้แจงในประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นครับ 

  รองนายก อบต. - ขออนุญาตชี้แจงในประเด็นที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายไว้ ดังนี้ 
1. การตั้งงบประมาณ งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของส านักปลัด       
ในปีงบประมาณ 2565 ตั้งไว้ 250,000 บาท  เนื่องจากตั้งเป็นค่าตอบแทน 
เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในเร็ววันนี้และเป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้ตั้งค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งไว้ในหมวดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. การตั้งงบประมาณ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อ
เก้าอ้ีส านักงาน ในปีงบประมาณ 2565 นั้น เป็นการตั้งงบประมาณของ     
กองการศึกษาฯและของกองคลัง และในปีงบประมาณ 2564 เป็นการจัดซื้อ
ของส านักปลัดและกองช่างครับ 

  ที่ประชุม - รับทราบ 



 

 

 

  อ่อนจันทร์  ทุมพร  - กระผมได้ศึกษารายละเอียดของร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 แล้ว 
  ส.อบต. หมู่ที่ 6 ในการตั้งงบประมาณแผนงานงบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบ

กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  ปีงบประมาณ 2564    
ตั้งไว้ 185,000 บาท แต่ในปีงบประมาณ 2565 ตั้งไว้ 350,000 บาท จึงอยาก
สอบถามว่าใช้หลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณในร่ายจ่ายส่วนนี้ครับ ท าไม
งบประมาณในปี 2564 กับ ปี 2565 จึงต่างกันครับ 

  รองนายก อบต. - ขออนุญาตชี้แจงในประเด็นการตั้งงบประมาณแผนงานงบกลาง รายจ่ายตาม
ข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถิ่น (ก.บ.ท.)      
ในปีงบประมาณ  2564 กับ ปีงบประมาณ 2565 ท าไมจึงต่างกันมาก เพราะ 
ในปีงบประมาณ 2564 ค านวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการ
รายรับทุกประเภทประจ าปีไม่รวมเงินอุดหนุน ในปีงบประมาณ 2565 ค านวณ
ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจ าปีไม่รวม
เงินอุดหนุน เป็นไปกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับใน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/
ว 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563  

  ที่ประชุม - รับทราบ 

- ที่ประชุมมีการอภิปรายสอบถาม ผู้บริหารในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 เป็นเวลาพอสมควรจึงได้     
ลงมติ 

  มติที่ประชุม - เห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 
ผ่านการพิจารณาในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ ด้วยคะแนนเสียง 

- เห็นชอบ  11  เสียง 
     - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
     - งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภา - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 49 ก าหนดไว้ว่า 
“ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย



 

 

 

ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวาระหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
ข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็น  
รายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีท่ีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการ
เสนอญัตติ  ประกอบกับข้อ 103 (1) ก าหนดไว้ว่า “คณะกรรมการสามัญ
ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ดังนั้นให้สมาชิกแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ ให้สมาชิกเสนอชื่อ 1 คน 
ผู้รับรอง 2 คน ขอเชิญครับ 

ปัญญา  บุญพา - ขอเสนอ  นายสมาน  เต็มตาวงษ์  ส.อบต. หมู่ที่ 3 
ส.อบต. ม.4 - ผู้รับรอง 1. นางวิภาวรรณ  ดงแสนสุข  ส.อบต. หมู่ที่ 7 
   2. นายสุวิทย์  บุญภา  ส.อบต. หมู่ที่ 1 

สุวิทย์  บุญภา - ขอเสนอ  นายอ่อนจันทร์  ทุมพร  ส.อบต. หมู่ที่ 6 
ส.อบต. ม.1 - ผู้รับรอง 1. นายปัญญา  บุญพา  ส.อบต. หมู่ที่ 4 
   2. นายวิชัย  วรรณา  ส.อบต. หมู่ที่ 5 

วิภาวรรณ  ดงแสนสุข - ขอเสนอ  นายวิชัย  วรรณา  ส.อบต. หมู่ที่ 5 
ส.อบต. ม.7 - ผู้รับรอง 1. นายบุญเกิด  ศรีชัยมูล  ส.อบต. หมู่ที่ 1 
   2. นายอ่อนจันทร์  ทุมพร  ส.อบต. หมู่ที่ 6 

ประธานสภา - มีผู้ใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมอีกหรือไม่ 

มติที่ประชุม - ไม่มีเสนอรายชื่อเพ่ิมอีก 
 - มีมตเิห็นชอบ ให้ นายสมาน  เต็มตาวงษ์, นายอ่อนจันทร์  ทุมพรและ 

นายวิชัย  วรรณา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยคะแนนเสียง 

  - เห็นชอบ     11    เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
  - งดออกเสียง  1   เสียง 

 - ก าหนดให้มีระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง คือ  
วันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น.  โดยยื่นแบบเสนอ
ขอแปรญัตติ  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

เลขานุการสภาฯ - ก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุมเพ่ือเลือกประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564  หลังปิดประชุมสภาใน  
ครั้งนี้ (ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาชุมแสง 



 

 

 

มติที่ประชุม - ก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติ มาปฏิบัติหน้าที่รับค าแปรญัตติในวันที่   
6 - 8 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. และพิจารณาค าแปร
ญัตติในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

 - ก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติจัดส่งรายงานผลการแปรญัตติพร้อม
บันทึกความเห็นตามระเบียบฯ โดยเร็ว เพ่ือประธานสภาจะได้ด าเนินการต่อไป 

4.2 การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  2564 

ประธานสภา - เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ชี้แจง 

นายก อบต. - เรียนประธานสภา สมาชิก อบต.นาชุมแสงที่เคารพทุกท่าน ด้วยคณะ
ผู้บริหารได้รับเรื่องร้องทุกข์ จากราษฎรในแต่ละหมู่บ้าน ว่ามีความเดือดร้อน
ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ,       
ไม่มีร่องระบายน้ าในหมู่บ้าน  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านมีไม่
เพียงพอ ฯลฯ เป็นต้น  คณะผู้บริหารได้ออกไปตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าใน 
แต่ละหมู่บ้านมีความเดือดร้อนจริง ประกอบกับได้รับรายงานจากผู้อ านวยการ
กองคลังว่า อบต.นาชุมแสง  มียอดประมาณเพียงพอที่จะสามารถน าเงินสะสม
มาด าเนินการในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ดังนั้นเพื่อแก้ไข
ปัญหาและบ าบัดความเดือดร้อนของราษฎร จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม   
ตามระเบียบกฎหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าระบบแรงดึงแบบตัวยู พร้อมฝาปิด 
บ้านนางค าพันธ์ สมบูรณ์ ถึง บ้านนางปุณเพ็ง ช านาญ บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1     
รางระบายน้ าระบบแรงดึงแบบตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.60x0.58 เมตร 
หนา 0.06 เมตร ความยาวรวม 106 เมตร พร้อมยาแนวรางระบายน้ าและ      
เทรีนคอนกรีตหยาบ ขนาด 0.60x106x0.05 เมตร บ่อพัก คสล.ขนาด 
0.80x0.80x1.00 เมตร จ านวน 2 บ่อ พร้อมฝาปิด  ตามแบบแปลน อบต.   
นาชุมแสง ป้ายโครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย               
ตั้งไว้  267,000 บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้า 6  ล าดับที่ 15) 

2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายล าห้วยทวนบ้านเหล่าวชิา ถึง  
บ้านค าสีดา บ้านเหล่าวิชา หมู่ที่ 2 ผิวจราจรลูกรังกว้าง 3.50 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.14 เมตร ยาว 2,920 เมตร ปริมาตรลูกรัง 2,289.28 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ย 
ป้ายโครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย ตั้งไว้ 175,000 บาท 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564  
หน้า 4 ล าดับที่ 22) 



 

 

 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดศรีดาราม   
ถึง ล าห้วยทวน บ้านค าสีดา หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร       
ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 595 ตารางเมตร  
ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0-0.50 เมตร ตามแบบ ท.1-01 ป้ายโครงการ 
1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย  ตั้งไว้  329,000 บาท  (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้า 10 
ล าดับที่ 31) 

4. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง นานายสุพรรณ์ ถึง นานายดาวเรือง 
ชนะสะแบง บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 4  โดยยกคันดินกว้าง 5.00 เมตร          
ยาว 320 เมตร ผิวจราจรลูกรังกว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร 
ปริมาตรลูกรัง 768 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ย วางท่อระบายน้ า คสล.ปากลิ้นราง
ชั้น 3 Ø 0.40x1.00 เมตร จ านวน 14 ท่อน ป้ายโครงการ 1.20x2.40 เมตร 
จ านวน 1 ป้าย  ตั้งไว้  145,000 บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 6  พ.ศ. 2564 หน้า 4 ล าดับที่ 36) 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 (สายหลัง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ -ต าบลนาทม) ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 71 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  355 ตารางเมตร   
ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0-0.50 เมตร ตามแบบ ท.1-01 ป้ายโครงการ 
1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย ตั้งไว้  201,000 บาท (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 6  พ.ศ. 2564 หน้า 5 
ล าดับที่ 47) 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างศาลาประชาคม    
ถึง บ้านแม่แว่น พลเยี่ยมบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจร          
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า   
348 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0-0.50 เมตร ตามแบบ ท.1-01    
ป้ายโครงการ 1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย ตั้งไว้  199,000 บาท    
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1       
พ.ศ. 2563 หน้า 16 ล าดับที่ 51) 

7. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองไผ่ บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 6                            
โดยยกคันดินกว้าง 5.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ผิวจราจรลูกรังกว้าง   
5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 450 เมตร ปริมาตรลูกรัง 1080 ลบ.ม. 
พร้อมเกรดเกลี่ย วางท่อระบายน้ า คสล.ปากลิ้นรางชั้น 3  Ø 0.40x1.00 เมตร 
จ านวน 14 ท่อน  ป้ายโครงการ 1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย  ตั้งไว้ 



 

 

 

140,000 บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2563 หน้า 21 ล าดับที่ 67) 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกบ้านนางอ้อน 
โสดาค าแสน ถึง บ้านโนนสวรรค์ ต าบลนาทม บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 6 ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 455 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0-0.50 เมตร ตามแบบ ท.1-01 
ป้ายโครงการ 1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย ตั้งไว้ 251,000 บาท     
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1       
พ.ศ. 2563 หน้า 21 ล าดับที่ 69) 

9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าระบบแรงดึงแบบตัวยู พร้อมฝาปิด 
หมู่ที่ 7 (สายข้างวัดสว่างสุทธาวาสด้านทิศตะวันตก) รางระบายน้ าระบบแรง
ดึงแบบตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.60x0.58 เมตร หนา 0.06 เมตร   
ความยาวรวม 169 เมตร พร้อมยาแนวรางระบายน้ าและเทรีนคอนกรีตหยาบ              
ขนาด 0.60x169x0.05 เมตร บ่อพัก คสล.ขนาด 1.00x1.00x1.00 เมตร 
จ านวน 1 บ่อ พร้อมฝาปิด ตามแบบแปลน อบต.นาชุมแสง ป้ายโครงการ 
ขนาด 1.20x2.40 เมตร  จ านวน 1 ป้าย ตั้งไว้  400,000 บาท (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 หน้า 5  
ล าดับที่ 90) 

10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าระบบแรงดึงแบบตัวยู พร้อมฝาปิด 
หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายถวิล-บ้านนายอินทร์) รางระบายน้ าระบบแรงดึงแบบตัว
ยูพร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.60x0.58 เมตร หนา 0.06 เมตร ความยาวรวม 
170 เมตร พร้อมยาแนวรางระบายน้ าและเทรีนคอนกรีตหยาบ  ขนาด 
0.60x170x0.05 เมตร ตามแบบแปลน อบต.นาชุมแสง ป้ายโครงการ      
ขนาด 1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย ตั้งไว้  399,000 บาท (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 หน้า 31  
ล าดับที่ 94) 

รวม  2,506,000 บาท 

รองปลัด อบต. - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน        
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 8        
เงินสะสม 

  ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 



 

 

 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยว กับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการ
ที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือ
บ าบัดความความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น
เป็นอันพับไป 

ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง
พอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้
จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 

  มติที่ประชุม - เห็นชอบญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  2564 
- เห็นชอบ  11  เสียง 

     - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
     - งดออกเสียง  1  เสียง 

    4.3 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธานสภา - เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ชี้แจง 
นายก อบต. - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ  
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 - ตามระเบียบดังกล่าว จึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

โอนลด  85,000  บาท 
ส านักปลัด 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 



 

 

 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามท่ีกฎหมายก าหนด ฯลฯ งบประมาณอนุมัติ 300,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 300,000 บาท  โอนลดครั้งนี้  85,000 บาท  
งบประมาณหลังโอน  215,000 บาท 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ     11  เสียง 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  85,000 บาท 
ส านักปลัด 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  พัดลมอุตสาหกรรม 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม  จ านวน  5  ตัว  
รายละเอียดตามข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง (ราคาตาม
ท้องตลาด)  งบประมาณอนุมัติ  - บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน - บาท  
โอนเพิ่มครั้งนี้  20,000 บาท  งบประมาณหลังโอน  20,000 บาท 

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  เก้าอ้ีบุนวมแบบพนักพิง 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีบุนวมแบบมีพนักพิง  จ านวน  30 ตัว 
รายละเอียดตามข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง (ราคาตาม
ท้องตลาด)  งบประมาณอนุมัติ  - บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน - บาท  
โอนเพิ่มครั้งนี้  30,000 บาท  งบประมาณหลังโอน  30,000 บาท 

3. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์ 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์  จ านวน  10  ตัว  
รายละเอียดตามข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง (ราคาตาม
ท้องตลาด)  งบประมาณอนุมัติ  - บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน - บาท  
โอนเพิ่มครั้งนี้  35,000 บาท  งบประมาณหลังโอน  35,000 บาท 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ     11  เสียง 

 4.4 การพิจารณากันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ประธานสภา - เชิญนายก อบต.นาชุมแสงชี้แจง 

รองปลัด อบต. - ก่อนที่ท่านนายก จะชี้แจงต่อที่ประชุม กระผมขอน าเรียนที่ประชุมได้ทราบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน  



 

 

 

ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 

  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตาม
เงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ
สภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่
ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง    
ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

  กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว 
หากไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตก
เป็นเงินสะสม 

นายก อบต. - ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ได้ตรวจสอบโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปรากฏว่ามีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน และรายการท่ีกันเงินไว้แล้ว ยังด าเนินการไม่
แล้วเสร็จ แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ดังนี้ 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก  โครงการต่อเติม/ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารส านักงาน      
อบต.นาชุมแสง เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารส านักงาน อบต.นาชุมแสง 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาชุมแสง งบประมาณ 130,000  บาท 

 - จึงเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ให้กันเงินงบประมาณ ต่อไป 

มติที่ประชุม - อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายได้ ตามที่เสนอ 
     - อนุมัติ     11 เสียง 
     - ไม่อนุมัติ  - เสียง 
     - งดออกเสียง  1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
   - ไม่มี 

  ประธานสภา - ขอนัดการประชุมครั้งต่อไป ในวันที่  13  สิงหาคม  2564 

 

  ปิดประชุม เวลา 15.30 น. 



 

 

 

                   (ลงชื่อ)     ยุทธพงษ ์ พานเมือง    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                 ( นายยุทธพงษ์  พานเมือง ) 
     เลขานุการสภา อบต.นาชุมแสง 

(ลงชื่อ)    อ่อนจันทร์  ทุมพร กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายอ่อนจันทร์  ทุมพร) 
     สมาชิก อบต.นาชุมแสง หมู่ทึ่ 6 

(ลงชื่อ)    ปัญญา  บุญพา  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายปัญญา  บุญพา) 
     สมาชิก อบต.นาชุมแสง หมู่ที่ 4 

(ลงชื่อ)   วิภาวรรณ  ดงแสนสุข กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางวิภาวรรณ  ดงแสนสุข) 
      สมาชิก อบต.นาชุมแสง หมู่ที่ 7 

    
                         ตรวจถูกต้อง 
 

 
   คล่องประจันทร์   ดวงมาลัย 

              (นายคล่องประจันทร์   ดวงมาลัย) 
            ประธานสภา อบต.  

 

 


