
 
(สําเนา) 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ ์
สมัยวิสามัญประจําป  ๒๕๖3  สมัยที่ 2  คร้ังที่ 1/๒๕๖3 

วันที่  17  เดือน  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖3 
เวลา  13.3๐  น.เปนตนไป 

ณ  หองประชุมผาประตูเมือง  องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ ์
………………………………………….. 

ผูมาประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑. นายกุญชาญ   สุทธิกัญจน ประธานสภาฯ กุญชาญ    สุทธิกัญจน  
๒. นายสมัย    วังคีร ี รองประธานสภาฯ สมัย    วังคีรี  
3. นางเกลานภา นิระติใส เลขานุการสภาฯ เกลานภา นิระติใส  
4. นางลําพูล   จันทูล สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๑ ลําพูล  จันทูล  
5. นางอําไพ   จันทูล สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๑ อําไพ   จันทูล  
6. นางไพบูรณ   ยศปญญา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๒ ไพบูรณ    ยศปญญา  
7. นายกิตติธัช    จําปาสา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๓ กิตติธัช      จําปาสา  
8. นางสาววันเพ็ญ    มาฉิม สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๓ วันเพ็ญ   มาฉิม  
9. นายบวรนันท    ทองพนา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๔ บวรนันท    ทองพนา  

10. นางสาวบุญเลิศ    ทองกวด สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๕ บุญเลิศ      ทองกวด  
๑1. นายสําเนียง    บุญศรีมาส สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๖ ไมเขารวมประชุม  
๑2. นายสุละชัย    ดวงตานนท สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๖ สุละชัย    ดวงตานนท  
๑3. นางกัญญาณี    เขียนงาม สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๘ กัญญาณี เขียนงาม  
๑4. นายบุญเพ็ง     นาร ี สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๙ ไมเขารวมประชุม  
๑5. นางคําแปง    จําปาแกว สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๙ คําแปง     จําปาแกว  
๑6. นายกฤตภาส    บัวขัน สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๑๐ กฤตภาส    บัวขัน  
17. นายสมร    สงสอน สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๑๐ สมร       สงสอน  
18. นางบังอร    เชื้อบุญมี สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๑๑ ไมเขารวมประชุม  
19. นางทองหนวง  แกวจันด ี สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 11 ทองหนวง แกวจันดี  

 
 
 
 
 
 
 
 

/ ๒0. นายบุญญฤทธิ์ ... 
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ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๒0. นายบุญญฤทธิ์   โสภาศร ี สมาชิกสภาฯ   หมูท่ี  ๑๒ บุญญฤทธิ์     โสภาศร ี  
21. นางศรีจันทร     สุทธ ิ สมาชิกสภาฯ   หมูท่ี  ๑๒ ไมเขารวมประชุม  
๒2. นายแดง     ทิพโสต สมาชิกสภาฯ   หมูท่ี  ๑๓ แดง      ทิพโสต  
๒3. นางบุญเลิศ  แกวเขม สมาชิกสภาฯ   หมูท่ี  ๑๓ บุญเลิศ  แกวเขม  

 

ผูไมมาประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑. นายสําเนียง  บุญศรีมาส สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  6 ลา  
๒. นายบุญเพ็ง  นารี สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  9 ลา  
3. นางบังอร  เชื้อบุญมี สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  11 ลา  
4. นางศรีจันทร  สุทธ ิ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  12 ลา  

 
ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑. นางเทียมตา   พรมรักษา นายก อบต.บอโพธิ ์ เทียมตา   พรมรักษา  
2. นายวสันต  จันทรบอโพธิ์ รองนายก อบต.บอโพธิ์ วสันต  จันทรบอโพธิ ์  
3. นายสมบัติ  สีวิราช รองนายก อบต.บอโพธิ์ สมบัติ  สีวิราช  
4. ร.ต.ชาญวุฒิ  เย็นขัน เลขานุการนายก อบต. ชาญวุฒิ  เย็นขัน  
5. นางฉันทนา  ผิวฟก หัวหนาสํานักปลัด ฉันทนา  ผิวฟก  
6. นางสุพาพรรณ   มีสุข ผูอํานวยการกองคลัง สุพาพรรณ  มีสุข  
7. นายบูรณพิภพ พสิษฐพสุชา ผูอํานวยการกองชาง บูรณพิภพ พสิษฐพสุชา  

    8. นางสมพร  วงวิสาร ครู รก.ผอ.กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

สมพร  วงวิสาร  

9. นางสาวณภัทรพร คําลา นักวิเคราะหฯ ณภัทรพร  คําลา  
    10. นายยรรยงค  โพธิ์บุญมา นักพัฒนาชุมชนฯ ยรรยงค  โพธิ์บุญมา  

11. นางสาวรัตติยา โสคําภา ผูชวยเจาพนักงานธุรการ รัตติยา  โสคําภา  
     

 

สําเนาถูกตอง 

 

           (ลงช่ือ)   เกลานภา นิระติใส 
  (นางเกลานภา  นิระติใส) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์  
  
 

 



๓ 
เริ่มประชุมเวลา  13.45 น.   

   เม่ือท่ีประชุมพรอม 
เกลานภา นิระติใส ไดเชิญประธานสภาฯ (นายกุญชาญ สุทธิกัญจน) 
เลขาฯสภา  ไดกลาวเปดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2563 
กุญชาญ สุทธิกัญจน เรียนนายก อบต. คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ประธานสภาฯ วันนี้เปนการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2563 ซ่ึงมีระเบียบวาระการ

   ประชุมดังตอไปนี้ 

   ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีผานมา เม่ือวันท่ี 20  

            กันยายน 2563 
   ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ / กระทูถาม 

1. เรื่อง รายรับ-รายจาย สถานการณคลัง และผลการดําเนินงานของ
องคการบริหาร สวนตําบลบอโพธิ์ ท่ีผานมา   
2. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขยายกําหนดเวลาการชําระภาษีและการ
คัดคานการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งกอสราง พ.ศ. 
2562 
3. เรื่อง การจัดสงขอมูลรูปแบบท่ีดินและขอมูลผูครอบครองหรือประโยชน
ในท่ีดิน ของรัฐเพ่ือนําไปใชประโยชนในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งกอสราง 
4. เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง
สมาชิก สภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน 
5. เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
6. เรื่อง การจัดงานประเพณีปกธงชัยและงานกาชาดอําเภอนครไทย 
ประจําป 2563 

 

   ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
     4.1 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ         
     พ.ศ. 2563 หมวดคาครุภัณฑ และหมวดครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง   
     ครั้งท่ี 9 จํานวน 6 รายการ 
     กองคลัง 
     1. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network จํานวน 1 เครื่อง 
     2. เครื่องพิมพเช็ค จํานวน 1 เครื่อง 
     กองชาง 
     3. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.อาคารสํานักงาน อบต.บอโพธิ์ 
     4. โครงการปรับปรุงตอเติมหอประชุมอเนกประสงค อบต.บอโพธิ์ 
     กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     5. เครื่องปรับอากาศ 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง 
     6. โครงการปรบัปรุงภมิูทัศนแหลงทองเท่ียวตําบลบอโพธิ์ (บอเกลือพันป) 
 
 

/4.2 เรื่อง ขออนุมัติ... 
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    4.2 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดคาครุภัณฑ และ
    หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 4 รายการ 
 

     กองชาง 
     1. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.อาคารสํานักงาน อบต.บอโพธิ์ 
     2. โครงการปรับปรุงตอเติมหอประชุมอเนกประสงค อบต.บอโพธิ์ 
 

     กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเท่ียวตําบลบอโพธิ์ (บอเกลือพันป) 
 

     สํานักปลัด 
     4. จัดซ้ือตูเข่ียเชื้อ จํานวน 1 เครื่อง 
 

   ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  อ่ืน ฯ    
ประธานสภาฯ  ขอเขาสูระเบียบวาระการประชุมครับ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  วันนี้เปนการประชุมสภาสมัยวิสามัญประจําป ๒๕๖3 สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี 1/๒๕๖3 

มีเรื่องตองแจงใหสภาทราบและพิจารณาขอความเห็นชอบตามระเบียบกฎหมายหลายเรื่องคือ                  
ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดคาครุภัณฑและ
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง,ขอความเห็นชอบกันเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หมวดคาครุภัณฑและหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง และมีเรื่องท่ีเปนประโยชนตอท่ีประชุมสภา 
และในวันนี้ ไดรับแจงการลาจากสมาชิกสภา จํานวน 4 ทาน ไดแก นายสําเนียง บุญศรีมาส          
นายบุญเพ็ง นารี นางบังอร เชื้อบุญมี และนางศรีจันทร สุทธิ จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  

ท่ีประชุม รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีผานมา เม่ือวันท่ี 20 กันยายน ๒๕63
ประธานสภา ฯ  ฝายเลขานุการสภา ฯ  ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 

สมัยสามัญประจําป 2563  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2  เม่ือวันท่ี  20 กันยายน ๒๕63  ใหกับทุกทานแลวมี
ท้ังหมดจํานวน 9 หนา  แยกเปนบัญชีรายชื่อผูมาประชุม/ผูเขารวมประชุม จํานวน ๒ หนา และเนื้อหา
สาระการประชุมท่ีผานมาตั้งแตระเบียบวาระท่ี ๑ – ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ มีท้ังหมด  7  หนา  
จะมีสมาชิกทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหรือไม  ถาไมมีขอมติท่ีประชุมรับรอง 
 

ท่ีประชุม ไมมีแกไขและท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมาดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
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ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง   เสนอเพ่ือทราบหรือกระทูถาม 
       3.1 เรื่อง รายงานรายรับ-รายจาย สถานการณคลัง และผลการดําเนินงานขององคการบริหาร
       สวนตําบลบอโพธิ์ท่ีผานมา 
ประธานสภาฯ  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง การรายงานรายรับ – รายจายสถานะการคลัง 

และผลการดําเนินงานของ อบต.ท่ีผานมา ขอเชิญผูอํานวยการกองคลังชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
นางสุพาพรรณ มีสุข     เรียนทานประธานสภา  ทานผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ผอ.กองคลัง ดิฉันขออนุญาตชี้แจงสถานะการคลังของ อบต. บอโพธิ์  ณ วันท่ี 16 กันยายน  ๒๕๖3 โดยมี

รายละเอียดดังนี้คือ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ประมาณการรายรับประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ไวจํานวน 42 ,000,000 บาท ณ ปจจุบัน (ณ 16 กันยายน 2563 ) มีเ งิน          
รายรับจริง ปงบ 2563 จํานวน 46,379,030.47 บาท รับจริงสูงกวาประมาณการจํานวน 
4,379,030.47 บาท  คิดเปนรอยละ 110.43 ยอดเงินคงเหลือ ณ 16 กันยายน 2563 ท่ีสามารถ
ดําเนินกิจการตาง ๆ ของอบต.ได จํานวน 4,826,809.49 บาท ยอดเงินสะสม ณ 16 กันยายน 
2563 จํานวน 24,242,358.22 บาท ยอดเงินทุนสํารองสะสม ณ 16 กันยายน 2563 จํานวน  
18,752,173.92 บาท และองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์มีรายงานรับ – จายเงิน ปงบประมาณ 
2563 ประจําเดือนกันยายน 2563 รายละเอียดตามท่ีสําเนาแจกใหกับสมาชิกทุกทาน จึงขอแจงใหท่ี
ประชุมทราบ 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม (ไมมี) ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม 
 

ท่ีประชุม รับทราบรายงานรายรับ- รายจายสถานะการคลังและผลการดําเนินงานของ อบต.ท่ีผานมา 

 

   3.2  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการขยายกําหนดเวลาการชําระภาษีและการคัดคานการประเมิน
  ภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง พ.ศ. 2562 และการตอบแบบสํารวจขอมูล
  การขยายระยะเวลาดําเนินการเกี่ยวกับภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ประธานสภาฯ   ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3.2 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการขยายกําหนดเวลาการชําระภาษี
และการคัดคานการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 และการ
ตอบแบบสํารวจขอมูลการขยายระยะเวลาดําเนินการเก่ียวกับภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 

 

สุพาพรรณ  มีสุข     ดิฉันขออนุญาตชี้แจง ตามท่ีจังหวัดพิษณุโลกแจงวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดเห็นชอบ
ใหขยายกําหนดเวลาดําเนินการของผูหนาท่ีตองปฏิบัติตามกําหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ประจําป 2563 เปนการ
ท่ัวไป ออกไปอีก 4 เดือน โดยกําหนดใหผูหนาท่ีเสียภาษีชําระภาษีตามแบบแจงการประเมินภาษี
ภายในเดือนสิงหาคม 2563 และผอนชําระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 3 งวด ภายในเดือนสิงหาคม 
ถึงเดือนตุลาคม 2563  

  เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการชําระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง และเพ่ือให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถจัดเก็บภาษีไดครบถวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด รายละเอียด
ตามท่ีสําเนาแจกใหกับสมาชิกทุกทาน จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม  (ไมมี) 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
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  3.3  เรื่อง การจัดสงขอมูลรูปแปลงท่ีดินและขอมูลผูครอบครองหรือประโยชนในท่ีดินของรัฐ    
  เพ่ือนําไปใชประโยชนในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง  

 

ผอ.กองคลัง 



ประธานสภาฯ   ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3.3  เรื่อง การจัดสงขอมูลรูปแปลงท่ีดินและขอมูลผูครอบครอง
หรือใชประโยชนในท่ีดินของรัฐ เพ่ือนําไปใชประโยชนในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ขอเชิญ
ผูอํานวยการกองคลังชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 

 

สุพาพรรณ มีสุข    เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน   
ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียด เพ่ือใหการเตรียมความพรอมในการดําเนินการตามกฎหมายภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสราง ประจําป พ.ศ. 2564 เปนไปดวยความเรียบรอย ในการจัดสงขอมูลรูปแปลงท่ีดินและขอมูล
ผูครอบครองหรือประโยชนในท่ีดินของรัฐ เพ่ือนําไปใชประโยชนในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สราง อําเภอนครไทยจึงขอแจงใหองคการบริหารสวนตําบลตามบัญชีรายชื่อ มอบหมายผูรับมอบและ
ดูแลรักษาขอมูลดังกลาวใหดาวนโหลดขอมูลเพ่ือนําไปใชประกอบการสํารวจและจัดเก็บภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสราง รายละเอียดตามท่ีสําเนาแจกใหกับสมาชิกทุกทาน จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม (ไมมี) 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 

  3.4 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ เพ่ือเปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
  หรือผูบริหารทองถิ่น 
ประธานสภาฯ   ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3.4 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ เพ่ือเปนคาใชจายใน
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ขอเชิญ รก.ปลัด ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
 

ฉันทนา  ผิวฟก   เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน   
  ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียด เพ่ือใหการดําเนินการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปดวย
  ความเรียบรอย จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
  ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 ขอ 4 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
  จายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 4  
  ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณการใชจายเงินสะสม และเงินทุนสํารองเงินสะสมขององคกร 
  ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ดังนี้ 

1. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตั้งงบประมาณคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งไวใน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ ประเภทคาตอบแทนหรือประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ แลวแตกรณี ท้ังนี้ สําหรับอัตราคาใชจายใหเปนไปตามท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

2. ในกรณีมีประกาศใหมีการเลือกตั้งในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.1 กรณีท่ีงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ออกใชไมทัน

ปงบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณท่ีลวงมาแลวไปพลางกอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 ขอ 7 ท้ังนี้ งบประมาณท่ี
ลวงมาแลวไปพลางกอนจะตองมีคาใชจายในการเลือกตั้งทองถ่ินไวในงบประมาณ
รายจายประจําป 
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2.2 กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตั้งคาใชจายในการเลือกตั้งไวในปงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2564 ไมเพียงพอ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโอน

ผอ.กองคลัง 

รก.ปลัด 



งบประมาณเหลือจายหรือรายการท่ียังไมมีความจําเปนตองใชจาย ไปเพ่ิมใน
คาใชจายในการจัดการเลือกตั้งทองถ่ิน 

2.3 กรณีท่ีงบประมาณประกาศใชบังคับแลว ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเรง
ดําเนินการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายใหแลวเสร็จกอนสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หากไมสามารถเบิกจายไดทันกอนสิ้นปงบประมาณใหขออนุมัติกันเงินผูบริหาร
ทองถ่ินไวเพ่ือเบิกจายในปถัดไป 

3. กรณีมีการเลือกตั้งคาบเก่ียวในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 และขอบัญญัติ
หรือเทศบัญญัติงบประมาณรายาจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใชแลว 
หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายจายท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้งตอเนื่องระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ   
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 56 และ
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณในขอ 2.2 และ 2.3 

4. กรณีมีการเลือกตั้งในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหพิจารณาตามแนวทางในขอ 1 และ 
ขอ 2 

5. กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินงบประมาณไมเพียงพอท่ีจะดําเนินการจัดการเลือกตั้ง
ทองถ่ินก็อาจพิจารณาใชจายจากเงินสะสมหรือเงินทุนสํารองสะสม โดยใหขอทําความ  
ตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยกอนการปฏิบัติ เพ่ือขออนุมัติยกเวนการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติม  
ขอ 87 กรณีใช เ งินทุนสํารองเ งินสะสม หรือขอ 89 กรณีใชจ ายเ งินสะสมซ่ึง
ปลัดกระทรวงมหาดไทยไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการ
พิจารณายกเวนการปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว 

6. ใหนายอําเภอ กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินการเก่ียวกับการตั้ง
งบประมาณ การใชจายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมเพ่ือเปนคาใชจายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน รายละเอียดตามท่ีสําเนาแจกใหกับ
สมาชิกทุกทาน จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม (ไมมี) 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
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  3.5 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกร
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 



ประธานสภาฯ   ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3.5 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน 
  สงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอเชิญ นักพัฒนาชุมชนชี้แจง
  รายละเอียดตอท่ีประชุม 
 

ยรรยงค  โพธิ์บุญมา  เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
       กระผมขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด ระเบียบการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผู พิการ ผูปวยเอดส           
  ไดกําหนดใหมีการตรวจสอบคุณสมบัติการดํารงชีพและภูมิลําเนาของผูรับเบี้ยยังชีพ ภายในเดือน 
  ตุลาคมของทุกป ตองมายืนยันการขอรับเงินเบี้ยยังชีพและยืนยันสถานะการมีชีวิตตอหนาเจาหนาท่ี 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือขอรับเงินในปงบประมาณตอไป จึงขอ แ จ ง ใ ห ทุ ก ท า น ท ร า บ          
  เพ่ีอประชาสัมพันธใหกับผูท่ีไดรับเบี้ยยังชีพไดรับทราบในลําดับตอไป รายละเอียดตามท่ีสําเนาแจก
  ใหกับสมาชิกทุกทาน จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม  
 

สุละชัย ดวงตานนท เรียนทานประธานสภาฯ คณะผูบริหารทองถ่ิน และผูเขารวมประชุมทุกทาน   
  กระผมนายสุละชัย ดวงตานนท สมาชิก อบต.หมูท่ี 6 ผมอยากทราบวากรณียายภูมิลําเนาจะตอง
  ดําเนินการอยางไรครับ 
 

ยรรยงค  โพธิ์บุญมา ในกรณีการยายภูมิลําเนาจะตองแจงเจาหนาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์เพ่ือท่ีตอง 
  จําหนายรายชื่อออกจากระบบฐานขอมูลเบี้ยยังชีพ และตองไปข้ึนทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยยังชีพแหงใหม
  ภายในเดือนท่ียายออกไป 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม  
 

ทองหนวง แกวจันด ี เรียนทานประธานสภาฯ คณะผูบริหารทองถ่ิน และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
  ดิฉันนางทองหนวง แกวจันดี สมาชิก อบต.หมูท่ี 11 อยากทราบวากรณียายแตตัว แตไมยาย 
  ทะเบียนราษฎร ตองดําเนินการอยางไรคะ 
 

ยรรยงค โพธิ์บุญมา ในกรณียายแตตัว แตไมยายทะเบียนราษฎร ตองใหผูนําทองท่ีรับรองสถานะทะเบียนราษฎร 
  เพ่ือแสดงตนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพตอไปครับ 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม (ไมมี) 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
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  3.6 เรื่อง การจัดงานประเพณีปกธงชัยและงานกาชาดอําเภอนครไทย ประจําป 2563 

นักพัฒนาชุมชนฯ 



ประธานสภาฯ   ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3.6 เรื่อง การจัดงานประเพณีปกธงชัยและงานกาชาดอําเภอ   
  นครไทย ประจําป 2563 ขอเชิญ รก.ปลัด ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
ฉันทนา ผิวฟก  เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รก.ปลัด  กิจกรรมการจัดงานประเพณีปกธงชัยและงานกาชาดอําเภอนครไทย ประจําป 2563 ระหวางวันท่ี 
  25-31 ตุลาคม 2563 โดยมีกิจกรรมตลอดงาน ไดแก การออกรานงานกาชาดพาโชค การจําหนาย
  สินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ OTOP และ Street Food คาราวานสินคา  การแสดงมหรสพ ดนตรี
  คอนเสิรตโดยศิลปนนักรอง กิจกรรมประจําวันบนเวที ไดแก พิธีบวงสรวง ขบวนแหและพิธีเปดงาน 
  ประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประกวดรองเพลงผูนําทองท่ี/ทองถ่ิน ประกวดหมายสาว
  พราวเสนห เดินแบบผาไทย ประกวดธิดาพอขุนบางกลางทาว การแสดงแสงสีเสียงเทิดพระเกียรติ  
  การแสดงของนักเรียน ข้ึนเขาชางลวง “ปกธงชัย” และการออกรางวัลสลากกาชาด 
   ขบวนแหกําหนดไวในวันท่ี 25 ตุลาคม 2563 โดยตั้งขบวนพรอมกัน เวลา 15.00 น.      
  ณ บริเวณหนาท่ีวาการอําเภอนครไทย เคลื่อนขบวนเวลา 16.00 น. องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ 
  อยูขบวนท่ี 6 คะ 
   กิจกรรมทอธง ทอใจ ลงดายเสนแรก จัดข้ึนในวันท่ี 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.     
  ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย ขอเชิญคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา อบต.ทุกทาน รวมกิจกรรม
  ในวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวดวยคะ 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม (ไมมี) 
 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง   เสนอเพ่ือพิจารณา 
       4.1 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563               
   หมวดคาครุภัณฑ และหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง ครั้งท่ี 9 จํานวน 6 รายการ 
ประธานสภาฯ   ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ. 2563 หมวดคาครุภัณฑและหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ครั้งท่ี 9 จํานวน 6 รายการ 
  ขอเชิญ รก.ปลัด ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
ฉันทนา  ผิวฟก  เรียนประธานสภาฯ คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา อบต.และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รก.ปลัด  ในการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดคาครุภัณฑและ            
  หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ครั้งท่ี 9 จํานวน 6 รายการ ขอใหแตละกองชี้แจงรายละเอียด
  ตอท่ีประชุม ขอเชิญผูอํานวยกองคลังชี้แจงรายละเอียดกอนคะ 
 

สุพาพรรณ มีสุข  เรียนประธานสภาฯ คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา อบต.และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ผอ.กองคลัง ดิฉันขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณของกองคลงั  
  จํานวน 2 รายการ ดังนี้ 

1. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว ดํา ชนิด Network แบบท่ี 2 (38 หนา/นาที) จํานวน 
1 เครื่อง ๆ ละไมเกิน  15,000 บาท 
เหตุผล เนื่องจากกองคลังไมมีอุปกรณเพียงพอตอพนักงานเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงาน   

2. จัดซ้ือเครื่องพิมพเช็ค (PASSBOOK PRINTER) ระบบ DOT MATRIX 24 หัวเข็ม จํานวน 
1 เครื่อง ๆ ละไมเกิน 30,000 บาท 
เหตุผล เนื่องจากในปท่ีผานมายังใชระบบมืออยูจึงไมมีความจําเปนตองใช แตพอมาปนี้
เราใชระบบ e-Laas จึงมีความจําเปนตองใชคะ  
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            กองคลัง จึงเห็นควรขออนุมัติสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์พิจารณาอนุมัติ 
  ดําเนินการดังนี ้

  1. โอนลด  งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย ประเภท 
                     รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ คาใชจายในการเดินทาง    
  ไปราชการคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมตาง ๆ  งบประมาณคงเหลือกอนโอน  70,700 บาท 
  โอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จํานวน 15,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จํานวน  
  5,302  บาท         

โอนเพ่ิม  งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลงั งบลงทุน หมวดครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  รายการเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว ดํา ชนิด Network        
แบบท่ี 2 38 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง เห็นควรอนุมัติใหโอนงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม 
จํานวน  15,000  บาท  
         2. โอนลด  งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย ประเภท 

                     รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ รายการคาจางเหมาบริการตาง ๆ  งบประมาณคงเหลือกอนโอน  
  31,040 บาท โอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จํานวน 30,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลัง    
  โอนลด จํานวน 1,040  บาท         
            โอนเ พ่ิม  งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลั ง งบลงทุน           
  หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  รายการเครื่องพิมพเช็ค(PASSBOOK PRINTER)    
  ระบบ DOT MATRIX 24 หัวเข็ม จํานวน 1 เครื่อง เห็นควรอนุมัติใหโอนงบประมาณมาตั้งจายเปน
  รายการใหม จํานวน  30,000  บาท  รายละเอียดตามท่ีสําเนาแจกใหกับสมาชิกทุกทาน  
ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม  (ไมมี) 
 

ตอไปขอเชิญผูอํานวยการกองชาง ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม ขอเชิญครับ 
 

บูรณพิภพ พสิษฐพสุชา  เรียนประธานสภาฯ คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา อบต.และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ผอ.กองชาง กระผมขออนญุาตชี้แจงรายละเอียด การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณของกองชาง  
  จํานวน 2 รายการ ดังนี้ 

 1. คากอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารสํานักงาน อบต.  
บอโพธิ์ เปนเงิน 150,000 บาท 
 เหตุผล ในชวงหนาฝนเกิดน้ําทวมขังบริเวณรอบองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ จึงมีความ
จําเปนตองกอสรางรางระบายน้ํา เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขัง 
          2. คาปรับปรุงตอเติมหอประชุมอเนกประสงค อบต.บอโพธิ์ (หอประชุมบอเกลือพันป)    
เปนเงิน  23,400 บาท  
 เหตุผล ในชวงหนาฝนบริเวณหอประชุมมีน้ําเชอะแชะทําใหเกิดตะไครน้ํา ทําใหผูมาใชบริการ
เกิดอันตราย จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงตอเติมหอประชุมอเนกประสงคครับ 
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   กองชาง จึงเห็นควรขออนุมัติสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์พิจารณาอนุมัติ 
  ดําเนินการดังนี ้
   1. โอนลด  งบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  
  งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ 
  รายจายหมวดอ่ืน ๆ รายการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมตาง ๆ 
  งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด  50,000 บาท โอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จํานวน 50,000 บาท 
  งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จํานวน -  บาท         

          โอนเพ่ิม (โอนมาตั้งจายเปนรายการใหม) งบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน  
                     งานไฟฟาถนน  งบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ 
  คากอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารสํานักงาน อบต.บอโพธิ์      
  เห็นควรอนุมัติใหโอนงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 50,000 บาท  

          โอนลด  งบประมาณแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการ 
                     รักษาความสงบภายใน  งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
  ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ โครงการ “รูกฎ รูวินัย อุนใจ ปลอดภัย การจราจร” 
  งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด  20,000 บาท โอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จํานวน 20,000 บาท 
  งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จํานวน- บาท         

          โอนเพ่ิม (โอนมาตั้งจายเปนรายการใหม) งบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน  
                     งานไฟฟาถนน  งบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ 
  คากอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารสํานักงาน อบต.บอโพธิ์      
  เห็นควรอนุมัติใหโอนงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 70,000 บาท  
   โอนลด  งบประมาณแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความ      
  เขมแข็งชุมชน งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
  เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ   โครงการอบรมและรณรงคปองกันปราบปรามยาเสพตดิ    
  งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด 30,000 บาท โอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จํานวน 30,000 บาท 
  งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จํานวน - บาท         

          โอนเพ่ิม (โอนมาตั้งจายเปนรายการใหม) งบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน  
                     งานไฟฟาถนน  งบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ 
  คากอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารสํานักงาน อบต.บอโพธิ์      
  เห็นควรอนุมัติใหโอนงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 100,000 บาท  
   โอนลด  งบประมาณแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร งบดําเนินงาน  หมวด         
  คาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ   
  โครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืนดวยจุลินทรียและสมุนไพรทองถ่ิน งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด  
  40,000 บาท โอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จํานวน 40,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 
  จํานวน - บาท     
 
 
 
 

/โอนเพ่ิม... 
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                โอนเพ่ิม (โอนมาตั้งจายเปนรายการใหม) งบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน  



                     งานไฟฟาถนน  งบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ 
  คากอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารสํานักงาน อบต.บอโพธิ์       
  เห็นควรอนุมัติใหโอนงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 140,000 บาท  
   โอนลด  งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบดําเนินงาน  หมวด         
  คาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ    
  โครงการอบรมใหความรูตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 งบประมาณ 
  คงเหลือกอนโอนลด 20,000 บาท โอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จํานวน 10,000 บาท งบประมาณ
  คงเหลือหลังโอนลด จํานวน 10,000 บาท         

          โอนเพ่ิม (โอนมาตั้งจายเปนรายการใหม) งบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน  
                     งานไฟฟาถนน  งบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ 
  คากอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารสํานักงาน อบต.บอโพธิ์      
  เห็นควรอนุมัติใหโอนงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 150,000 บาท  
 

   2. โอนลด  งบประมาณแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา          
  งบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ รายการเงินอุดหนุนสนับสนุน
  โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  (สพฐ.) งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด  33,480 บาท โอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จํานวน  
  23,400 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จํานวน 10,080  บาท         

          โอนเพ่ิม (โอนมาตั้งจายเปนรายการใหม) งบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน  
                     งานไฟฟาถนน  งบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
  สิ่งกอสราง รายการ คาคาปรับปรุงตอเติมหอประชุมอเนกประสงค อบต.บอโพธิ์ (หอประชุมบอเกลือ
  พันป)  เห็นควรอนุมัติใหโอนงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 23,400 บาท รายละเอียด
  ตามท่ีสําเนาแจกใหกับสมาชิกทุกทาน  
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม  (ไมมี) 
 

  ตอไปขอเชิญ รก.ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ ชี้แจงละเอียดตอท่ีประชุม   

สมพร  วงวิสาร   เรียนประธานสภาฯ คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา อบต.และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รก.ผอ.กองการศึกษาฯดิฉันขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณของ        
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 2 รายการ ดังนี ้

 1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเท่ียวตําบลบอโพธิ์ เปนเงิน  300,000 บาท 
 เหตุผล องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ ไดออกประชาคม ณ ท่ีทําการผูใหญบาน หมูท่ี 1 

  บานบอโพธิ์ เพ่ือซักซอมความเขาใจในการกอสรางโครงการปรับปรุงภูมิทัศนบอเกลือพันป ในการ
  ประชาคม ประกอบไปดวย เจากวน (บอเกลือ) ผูนําชุมชน และชาวบานตําบลบอโพธิ์  

 ทางทานนายกเทียมตา ไดแจงกับเจากวน ผูนําชุมชน และชาวบาน วาจะเขามาปรับปรุง    
  ภูมิทัศนบอเกลือ เนื่องจากสภาพบอเกลือในปจจุบันนี้ มีสภาพรก และถนนสูงกวาบอเกลือ ในชวงหนา
  ฝนทําใหน้ําไหลเขาไปในบอเกลือ จึงมีความจําเปนตองปรับปรุง พัฒนาภูมิทัศนบอเกลือใหสวยงาม
  เพ่ือพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร ของตําบลบอโพธิ์ตอไป และ 
  ภายหลังการปรับปรุงภูมิทัศนบอเกลือพันป จะไดมีการประชาสัมพันธใหบอเกลือพันปของตําบล     
  บอโพธิ์ไดเปนท่ีรูจักของนักทองเท่ียวและประชาชนท่ัวไป เปนการสรางรายไดใหกับคนในชุมชนและ
  ทํานุบํารุงรักษาใหคงอยูสืบไป และทางชาวบานบอโพธิ์ ยินดีใหทางองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์
  เขาไปปรับปรุงภูมิทัศนบอเกลือพันปไดคะ 

/2. คาจัดซ้ือ... 
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2. คาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จํานวน 2 เครื่อง เปนเงิน 72,800 บาท 



เหตุผล ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ ไดดําเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศไปแลว
พบวาอุณภูมิภายในหองไมเย็นทําใหคอมเพรสเซอรแอรไมตัดทําใหแอรทํางานตลอดเวลา ดังนั้นกอง
การศึกษาฯ ขอติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพ่ิมอีก 2 ตัว  

 

 

                             กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงเห็นควรขออนุมัติสภาองคการบริหารสวนตําบล         
  บอโพธิ์พิจารณาอนุมัติดําเนินการ ดังนี ้

1. โอนลด  งบประมาณแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการ 
                     วางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการ
  ปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเท่ียวตําบล   
  บอโพธิ์ งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด  30,000 บาท โอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จํานวน   
  30,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จํานวน   -   บาท  

โอนเพ่ิม (โอนมาตั้งจายเปนรายการใหม)  งบประมาณแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง  โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเท่ียว
ตําบลบอโพธิ์ เห็นควรอนุมัติใหโอนงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 30,000 บาท  

2. โอนลด  งบประมาณแผนงานการศึกษา งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา  
                     งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทรายจายเงินอุดหนุนสวนราชการ งบประมาณคงเหลือกอน
  โอนลด 303,480 บาท โอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จํานวน 270,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
  หลังโอนลด จํานวน 33,480 บาท  

โอนเพ่ิม งบประมาณแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานวิชาการ 
                     วางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคาบํารุงรักษาและ
  ปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง  โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเท่ียวตําบลบอโพธิ์ มีงบประมาณ
  คงเหลือ 30,000 บาท โอนเพ่ิมงบประมาณในครั้งนี้ จํานวน 270,000 บาท งบประมาณหลังโอน
  คงเหลือ จํานวน 300,000 บาท  
 

                 3. โอนลด  งบประมาณแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบดําเนินงาน     
  หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ 
  งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด  75,224 บาท โอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จํานวน 71,200 บาท 
  งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จํานวน 4,024 บาท  

 

โอนเพ่ิม งบประมาณแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน             
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทรายจายครุภัณฑสํานักงาน รายการ คาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง           
(ระบบ Inverter) จํานวน 2 เครื่อง มีงบประมาณคงเหลือ 1,600 บาท โอนเพ่ิมงบประมาณในครั้งนี้ 
จํานวน 71,200 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ จํานวน 72,800 บาท รายละเอียดตามท่ีสําเนา
แจกใหกับสมาชิกทุกทาน  

 
 
 
 
 
 

/ประธาน... 
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ประธานสภาฯ  สรุปแลวการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 9         
  หมวดคาครุภัณฑและหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ของกองคลัง กองชาง กองการศึกษา 
  ศาสนาและวัฒนธรรม รวมเปนเงินท้ังสิ้น 591,200 บาท รายละเอียดตามท่ีสําเนาแจกใหกับสมาชิก
  ทุกทาน จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม  ถาไมมีขอมติอนุมัติเห็นชอบตอไปครับ 
 

ท่ีประชุม          เห็นชอบอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563             
  หมวดคาครุภัณฑและหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง ดวยคะแนนเสียง 18 เ สียง            
  ไมเห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 

  4.2 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดคาครุภัณฑ และหมวดคา 
  ครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง จํานวน 4 รายการ 
 

ประธานสภาฯ   ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4.2 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  หมวดคาครุภัณฑและหมวดครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 4 รายการ ขอเชิญ รก.ปลัด ชี้แจง
  รายละเอียดตอท่ีประชุม 
ฉันทนา ผิวฟก  เรียนทานประธานสภาฯ คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา อบต.และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รก.ปลัด  ดิฉันขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดการกันเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดคาครุภัณฑและ
  หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 4 รายการ (กรณียังไมกอหนี้ผูกพัน) 
   ตามท่ีนายก องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ ประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีมติสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ อนุมัติเห็นชอบใน
  การโอนงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซ่ึงมีรายจายใน 
  หมวดครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังไมสามารถกอหนี้ผูกพันทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  จํานวน 4 รายการ จึงเสนอขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์แหงนี้ในการอนุมัติกันเงิน
  งบประมาณรายจาย กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ประจําป 
  งบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจางครุภัณฑและโครงการกอสรางดังกลาวไมสามารถ
  กอหนี้ผูกพันไดทันในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก 
 

  ระเบียบ/กฎหมาย 
   เพ่ือใหเปนการปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  
  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และ
  แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 ขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้
  ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติ
  กันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมิไดดําเนินการ
  กอหนี้ผูกพันตามเง่ือนไขในวรรคหนึ่งใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภา 
  ทองถ่ิน หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ  
  คุณภาพเปลี่ยนหรือ เปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก
  จายเงินไดไมเกินหนึ่งปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิก
  จายเงินแลวหากไมไดดําเนินการหรือ มีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาวใหเงินจํานวนนั้นตกเปนเงินสะสม 
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   เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเสนอขอท่ีประชุมสภาองคการ
  บริหารสวนตําบลบอโพธิ์ พิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายท่ียังมิไดกอหนี้ผูกพันทันใน 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 4 รายการ งบประมาณท้ังสิ้น 483,400 บาท ดังนี้    

  กองชาง 
1. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารสํานักงาน อบต.

บอโพธิ ์
เพ่ือจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคาร

สํานักงาน อบต.บอโพธิ์ หมูท่ี 2 บานน้ําเลา ตําบลบอโพธิ์ อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก          
ร า งระบายน้ํ า  คสล .  แบบตั ว  U พร อมฝาป ดคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก  กว า ง  0 .40  เมตร                      
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 95 เมตร งานดาดคอนกรีต ขนาดกวาง 0.30 เมต ลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 22 เมตร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ (เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แกไข/เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 3) หนาท่ี 10 ลําดับท่ี 3) 
งบประมาณท่ีขออนุมัติกันเงิน จํานวน 150,000 บาท 

 

2. โครงการปรับปรุงตอเติมหอประชุมอเนกประสงค อบต.บอโพธิ ์
 เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงตอเติมหอประชุมอเนกประสงค อบต.บอโพธิ์ (หอประชุมบอเกลือ 

พันป) ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 40.00 เมตร ตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ หมูท่ี 2 บานน้ําเลา ตําบลบอโพธิ์ อําเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก (เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แกไข/เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 3) หนาท่ี 10 
ลําดับท่ี 1) โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนประมาณราคาท่ีแนบมาพรอมดวยนี้ 

  งบประมาณท่ีขออนุมัติกันเงิน จํานวน 23,400 บาท 
 

  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเท่ียวตําบลบอโพธิ์ (บอเกลือพันป) 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเท่ียวตําบลบอโพธิ์ (บอเกลือพันป) โดยปรับแตง
บริเวณงาน งานรองน้ําดาดคอนกรีตพรอมเรียงหินประดับ งานสะพาน งานบอเกลือ ดําเนินการ       
ณ หมูท่ี 1 บานบอโพธิ์  อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-
2565) แกไข/เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 3) หนาท่ี 167 ลําดับท่ี 6 โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนประมาณ
ราคาท่ีแนบมาพรอมดวยนี้ งบประมาณท่ีขออนุมัติกันเงิน จํานวน 300,000 บาท 

 

  สํานักปลัด 
 

4. คาจัดซ้ือตูเข่ียเช้ืออลูมิเนียม 
เพ่ือจายคาจัดซ้ือตูเข่ียเชื้ออลูมิเนียม ขนาด 60×120×60 ซม. พรอมขาตั้งแบบพับไดสูง 

จากพ้ืน 70 ซม. จํานวน 1 ตู ในราคาตูละไมเกิน 10,000 บาท สําหรับใชในการเพาะและขยาย   
เชื้อรา เพ่ือการปองกันโรคพืชและศัตรูพืช เปนราคาและคุณสมบัติตามท่ีสืบทราบไดในทองตลาด
เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานของสํานักงบประมาณ เนื่องจากดําเนินการจัดซ้ือไมทัน
ไดในปงบประมาณเพราะตองมีการสั่งทําตูเข่ียเชื้ออลูมิเนียม ซ่ึงไมมีขายท่ัวไปในทองถ่ิน จึงมีความ
จําเปนตองกันเงินไว งบประมาณท่ีขออนุมัติกันเงิน จํานวน 10,000 บาท 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม  (ไมมี) 
ท่ีประชุม          เห็นชอบการกันเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดคาครุภัณฑ และหมวดคา 
  ครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง จํานวน 4 รายการ ดวยคะแนนเสียง 18 เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง 
  งดออกเสียง 1 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่อง  อ่ืนฯ (ถามี) 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีผมตองขอขอบคุณทุกทานท่ีทําใหการ
  ประชุมสภาฯ ในวันนี้เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคทุกประการ บัดนี้ไดเวลาอันสมควร
  แลว ผมขอปดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2563 ณ บัดนี้ 
 
 
   

เลิกประชุมเวลา   ๑5.45 น.   
      (ลงชื่อ)    เกลานภา  นิระติใส    ผูจดรายงานการประชุม 

                                               (นางเกลานภา  นิระติใส) 
                             ตําแหนง  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   ตรวจสอบแลว    ()  ถูกตอง 
     (     )  ไมถูกตอง ควรแกไข ................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

                                             (ลงชื่อ)        กิตติธัช  จําปาสา      ประธานกรรมการ 
                                                          (นายกิตติธัช   จําปาสา) 
 
   

  (ลงชื่อ)  กัญญาณี เขียนงาม     กรรมการ         (ลงชื่อ)   แดง ทิพโสต      กรรมการ 
                             (นางกัญญาณี  เขียนงาม)                                 (นายแดง    ทิพโสต) 
 
 

(ลงชื่อ)         กุญชาญ  สุทธกัิญจน     ผูตรวจ/รับรองรายงานการประชุม 
       (นายกุญชาญ   สุทธิกัญจน)  
          ตําแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ 
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