
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔/๒๕๖๒ 

วันศุกร์ ที่ ๑๓ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

-------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 

นายบุญรอด  สะอ้ืนรัมย์ 
นายหนูนิตย์  บัวชา 
นายฉลวย  ธรรมธุระ 
นายอุทิศ  พันธ์รัมย์ 
นายเกื้อ  รอบคอบ 
นายเกษร  พิศพล 
นายภาณุพงษ์  มุ่งดี 
นายประสาน  ส าเลิศรัมย์ 
นายหมั่น  ส ารวมรัมย์ 
นายสอน  มุ่งดี 
นางสาวส าราญ  ก่ายกอง 
นายอาคม  ดีต่อ 
นายยงยุทธ  มุ่งดี 
นายสุระพล  มุ่งดี 
นายวิชญ์พล  ไตรศร   

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๒ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๓ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๔ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๔ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๕ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๖ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๖ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๗ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๘ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๘ 
เลขานุการสภาฯ 

บุญรอด  สะอ้ืนรัมย์ 
หนูนิตย์  บัวชา 
ฉลวย  ธรรมธุระ 
อุทิศ  พันธ์รัมย์ 
เกื้อ  รอบคอบ 
เกษร  พิศพล 
ภาณุพงษ์  มุ่งดี 
ประสาน  ส าเลิศรัมย์ 
หมั่น  ส ารวมรัมย์ 
สอน  มุ่งดี 
ส าราญ  ก่ายกอง 
อาคม  ดีต่อ 
ยงยุทธ  มุ่งดี 
สุระพล  มุ่งดี 
วิชญ์พล  ไตรศร  

 

ผู้มาประชุม  จ านวน  ๑๕  คน  
 
ผู้ไม่มาประชุม  
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
2 

นางโสภา  ลาล าโกน 
นายสุพจน์  สุรพัฒน์กรปภา 

ส.อบต.หมู่ที่ 2 
ส.อบต. หมู่ที่ ๗ 

             - 
- 

ลากิจ 
ลากิจ 

ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน 2  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 

นางศุภาพิชญ์  แสงโทโพธิ์ 
นายสุทธิศักดิ์  สะรวมรัมย์ 
นายประยุทธ  สะอาดรัมย์ 
นายมานิตย์  บุราสิทธิ์ 
นายสิทธิเวช เสทียนรัมย์ 
นายประสิทธิ์ ส ารวมรัมย์ 
นายสมพร บึงชาลี 
นายกวางทอง มะลิเลิศ 
นายจ าปี  สุขเลา 
นายประจวบ กิมประโคน 

นายก อบต.บุโพธิ์ 
รองนายก อบต. 
รองนายก อบต. 
เลขานุการนายก อบต. 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.๗ 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.๒ 
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑ 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.๕ 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.๓ 
รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

ศุภาพิชญ์  แสงโทโพธิ์ 
สุทธิศักดิ์  สะรวมรัมย์ 
ประยุทธ  สะอาดรัมย์ 
มานิตย์  บุราสิทธิ์ 
สิทธิเวช เสทียนรัมย์ 
ประสิทธิ์ ส ารวมรัมย์ 
สมพร บึงชาลี 
กวางทอง มะลิเลิศ 
จ าปี  สุขเลา 
ประจวบ กิมประโคน 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
17. 

น.ส.พัชรินทร์ ศรีพลัง 
นายภานุพันธ์  บริสุทธิ์ 
น.ส.สมจิตย์  ซ้ายก่า 
นางภาวิณี  ดีประจ า 
นางจินดาวรรณ ชัยรัมย์ 
น.ส.ธชษร  บุญเพ่ิม 
น.ส. ปริศนา  บุราสิทธิ ์

ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
รองปลัด อบต. 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ 

พัชรินทร์ ศรีพลัง 
ภานุพันธ์  บริสุทธิ์ 
สมจิตย์  ซ้ายก่า 
ภาวิณี  ดีประจ า 
จินดาวรรณ ชัยรัมย์ 
ธชษร  บุญเพ่ิม 
ปริศนา  บุราสิทธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน ๑7  คน 
 
เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๐๐ น.    
เลขานุการสภา   ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาที่ลงลายมือชื่อและเข้าร่วมประชุมครบองค์ 

ประชุมแล้วจึงเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 

ประธานสภา  ขอเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ แจ้งที่ประชุม วันนี้มีสมาชิกลากิจ ๒ ท่าน คือ นางโสภา ลาล าโกน ส.อบต. 
หมู่ที ่ ๒  และนายสุพจน์ สุรพัฒน์กรปภา ส.อบต.  หมู่ที่  ๗ 
1.2  แนะน าข้าราชการบรรจุใหม่ ๑ ท่าน คือ น.ส.พัทธนันท์ รามัญ ต าแหน่ง 
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สังกัดกองคลัง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภา  ข อ ใ ห้ ส ม า ชิ ก ต ร ว จ ส อ บ ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะชุ ม ส ภ า ส มั ย ส า มั ญ                 

สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๖๒  ที่ได้จัดส่งให้กับสมาชิก
แล้วหากมีข้อเสนอแก้ไขให้แก้ไขในที่ประชุมต่อไปหากไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุม 

ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๓.๑ รายงานผลการจัดท าแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
ประธานสภาฯ  ขอให้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดและชี้แจง

ต่อที่ประชุม 
น.ส.ธชษร  บุญเพ่ิม       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
นักวิเคราะห์ฯ  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ  

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆท่ีต้องด าเนินการในพ้ืนที่ 
 

/องค์กรปกครอง… 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการ
แก้ไขแผนด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นนั้น  

บัดนี้องค์การบริหารส่วนส่วนต าบลบุโพธิ์ได้ด าเนินการตามระเบียบ
เรียบร้อยแล้ว โดยได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 14  ธันวาคม  ๒๕๖2 รายละเอียดตาม
เอกสารที่ได้จัดส่งให้กับสมาชิกแล้ว 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๓.๒ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

ประธานสภาฯ  ขอให้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดและชี้แจง
ต่อที่ประชุม 

น.ส.ธชษร  บุญเพ่ิม       ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ ได้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
นักวิเคราะห์ฯ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1/๒๕๖2 (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔) ในการจัดท าโครงการพัฒนาต่างๆ

ไปแล้วนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๔) ให้หน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  รายงานผลการด า เนินการได้จากการติดตามและประเมินผลต่อ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือประเมินผลการ
รายงานเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น และ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  

ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งมีหน้าที่ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น ต่อไป 

ประธานสภา ฯ  ขณะนี้  คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ได้ด าเนินการ 
ชี้แจงรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับแก้ไข 
ครั้งที่ 1/๒๕๖2 (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์
แล้ว ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ได้ชี้แจงผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

นายก อบต.  ขอน าเสนอรายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/๒๕๖2 (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
ในด้านต่างๆ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้กับสมาชิกแล้ว 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

/๓.๒ การรายงานผล... 
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๓.๒ การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบุโพธิ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ประธานสภาฯ   ตามพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและองค์การบริหารส่วน 
ต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา ๕๘/๕ วรรคท้าย ก าหนดให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี จึงขอเชิญนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบุโพธิ์รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒    
ต่อสภา 

นางศุภาพิชญ์ แสงโทโพธิ์   เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 
นายก อบต.บุโพธิ์ ตามที่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ ได้ก าหนดนโยบายการ

บริหารงานและก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ไว้ 
ดังนี้ 

   นโยบาย 
   ๑.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
   ๒.  พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   ๓.  ส่งเสริมการศึกษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ 
   ๔.  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล 

๕.  พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ของหมู่บ้าน
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

   ๖.  ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน 
   ๗.  ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   วิสัยทัศน์การพัฒนา 
   “พัฒนาเศรษฐกิจ เน้นสังคมอยู่อย่างมิตร น าคุณภาพชีวิตชุมชนให้รุ่งเรือง” 

 บัดนี้ ได้สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖2  แล้ว ดิฉันขอรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย ประจ าปี ๒๕๖2   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ รายละเอียด
ตามpower pointและเอกสารที่แจกให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔     เรื่องเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ เรื่องการ 

ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข  และแมว พ.ศ. .... 
ประธานสภา  ตามท่ีฝ่ายบริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือ

ปล่อยสุนัข  และแมว พ.ศ. .... เพ่ือให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงขอให้ปลัด
ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารน าเสนอร่างข้อบัญญัติต่อสภาเพ่ือพิจารณา
ต่อไป 

นายวิชญ์พล ไตรศร   ขอชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินการ คือระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ปลัด อบต.  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ ก าหนด ญัตติร่าง 

ข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  
ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิกสภาท้องถิน่จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้
ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ 

 
/เมื่อที่ประชุม… 
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 เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  การ
พิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น กรรมการแปรญัตติ  โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภา  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและความถูกต้อง จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่
ประชุมแห่งนี้เสนอว่าจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม่ 

นายหมั่น ส ารวมรัมย์ ขอเสนอให้พิจารณารวดเดียวสามวาระ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๕ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนบ้าง 
ที่ประชุม  ไม่มีใครเสนอเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีใครเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก  จึงถือว่าที่ประชุมเห็นชอบที่พิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข 
และแมว พ.ศ. ....  สามวาระรวดเดียว 

  เมื่อที่ประชุมได้มีมติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว  ล าดับต่อไปก็จะขอ
ด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ เรื่อง 
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข  และแมว พ.ศ. .... ในวาระที่ ๑ ขอเชิญฝ่าย
บริหาร น าเสนอร่างข้อบัญญัติเพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุโพธิ์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข  และแมว พ.ศ. .... 
เพ่ือให้สภาพิจารณาต่อไป 

นางศุภาพิชญ์ แสงโทโพธิ์   เรียน ประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจากส านักงาน 
นายก อบต. ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีหนังสือ ที่ บร ๐๐๒๓.๓/ว ๙๔๐ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ แจ้งแนวทางการจัดท าร่างข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๓  โดยมีเป้าประสงค์ที่จะท าให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
ภายในปี ๒๕๖๓ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแนวทางดังกล่าว แผนงาน
สาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ จึงได้ด าเนินการจัดท าร่างข้อบัญญัติ 
เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข  และแมว พ.ศ. .... เพ่ือให้สภาฯพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป 
(รายละเอียดตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯที่ได้จัดส่งให้กับสมาชิกเป็นการล่วงหน้าแล้ว) 

ที่ประชุม  ได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์       
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข  และแมว พ.ศ. ....  ตามร่างที่เสนอโดย
ละเอียดและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและซักถามในรายละเอียดต่างๆ 

ประธานสภา  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขและอภิปรายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลบุโพธิ์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข  และแมว พ.ศ. .... 
(วาระที่ 1)  ขอให้ที่ประชุมลงมติ 

มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ (วาระที่ 1) 
เห็นชอบ     ๑๔    เสียง 

   ไม่เห็นชอบ      –  สียง 
   งดออกเสียง     –  เสียง 
 

/ประธานสภา... 
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ประธานสภา  ต่ อ ไปจะ เป็ น กา รป ระชุ ม ใน ว า ระ  ๒  ขั้ น แป รญั ตติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 45 
วรรคสอง สรุปว่าการพิจารณาวาระที่สอง นั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น เป็น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานในที่ประชุมเป็นประธานกรรมการแปร
ญัตติ 

ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกท่านใดที่จะขอแปรญัตติต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติ สามารถที่จะเสนอต่อที่ประชุมฯ ได้ 

ที่ประชุม  เมื่อไม่มีท่านใดท่ีจะขอแปรญัตติ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติว่าจะให้
ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องการควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสุนัข  และแมว พ.ศ. .... ในวาระท่ี 2  ต่อไป 

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีกรรมการแปรญัตติท่านใดแปรญัตติหรือแก้ไข และไม่มีการสงวนค า
แปรญัตติในประเด็นใด ๆ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข  และแมว 
พ.ศ. ..... 

มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ผ่านร่างข้อบัญญัติ (วาระที่ 2) 
เห็นชอบ     ๑๔    เสียง 

   ไม่เห็นชอบ     –  เสียง 
   งดออกเสียง     –  เสียง 
ประธานสภาฯ  ล าดับต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่ ๓ ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติ  การพิจารณา

ร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๓  ซึ่งจะไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภาฯจะได้ลง
มติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาฯ 
พิจารณาลงมติว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ดังนั้น  เมื่อไม่มีการ
อภิปรายอีกจึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ   
เห็นชอบ      ๑๔    เสียง 

   ไม่เห็นชอบ      –  เสียง 
   งดออกเสียง  –  เสียง 
ประธานสภา   เมื่อที่ประชุมได้ผ่านร่างข้อบัญญัติต าบล  ดังกล่าวทั้งสามวาระแล้วจะได้ 

น าเสนอท่านนายอ าเภอล าปลายมาศเห็นชอบแล้วนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
บุโพธิ์ลงนามให้ประกาศเป็นข้อบัญญัติต าบลต่อไป 

 

๔.๒ การพิจารณาโอน  เปลีย่นแปลง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓  ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 

ประธานสภาฯ              เนื่องจากฝ่ายบริหารได้เสนอขอให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการ
โอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๓ ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  จึงขอเชิญปลัดและผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงและน าเสนอ
รายละเอียดเพื่อให้สภาฯพิจารณาต่อไป 

 
 

/นายวิชญ์พล… 
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นายวิชญ์พล ไตรศร  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ปลัด อบต ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.  2541 แก้ ไขเ พ่ิมเติม (ฉบับที่  2 และ3) พ.ศ.  2543             

ข้อ 27 ,29  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  เชิญส่วนที่
เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายต่อไป 

นางภาวิณี ดีประจ า  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 
ผอ.กองการศึกษาฯ รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น เนื่องจากกองการศึกษาฯ   

มีความจ าเป็นในการปรับปรุงอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ิมเติม เพ่ือให้มี
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณในส่วน
ดังกล่าวไว้ จึงขอโอนงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑ โครงการ 
เป็นเงินงบประมาณ ๖๙,๐๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  

 
การโอนและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2563 
โอนลดในส่วนกองช่างเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน 
งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
รายการ  ค่าบ ารุงและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ 

งบประมาณอนุมัติ 146,300 บาท 
       งบประมาณก่อนโอน 146,300 บาท 

จ านวนเงินที่โอนลด 69,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน  77,300 บาท 
 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองการศึกษาฯ  จ านวน 1 โครงการ  ดังนี้ 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน     หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

   ประเภท อาคารต่างๆ 
1. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์1 

สถานที่ด าเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์1 บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ 1ต าบลบุโพธิ์ 
ด าเนินการ 1. ปูกระเบื้องพ้ืน ขนาด 12”x 12” ภายในพ้ืนที่ห้องน้ าเดิม จ านวน 21.50 ตาราง

เมตร 
2.ทาสีผนังในส่วนปรับปรุงใหม่  ภายนอก  จ านวน  145.00 ตารางเมตรภายใน  
ผนัง+เพดาน  จ านวน  118.00  ตารางเมตร 
3. เทคอนกรีตเชื่อมอาคาร  ระหว่าง อาคารสันทนาการฯ กับอาคารเรียน ศพด.
องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 1 จ านวน  55.00  ตารางเมตร 
4. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ช่วงกลางของอาคาร ขนาด 1x36  วัตต์  
จ านวน 4 ชุด 
5. ติดตั้งพัดลมโคจร  ขนาด  16” ใต้เพดาน  ในส่วนห้องเรียนปรับปรุงใหม่  
จ านวน  4  ชุด 
 

/รายละเอียด... 
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รายละเอียดอ่ืนๆ  ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง  รายการประกอบแบบ
ข้อก าหนดรายการเฉพาะแห่ง โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

งบประมาณอนุมัต ิ           0 บาท 
       งบประมาณก่อนโอน           0 บาท 

จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  69,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน   69,000 บาท 

ที่ประชุม  พิจารณารายละเอียดโครงการตามเอกสาร 
ประธานสภา  ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดโครงการแล้ว หากมีข้อสงสัยให้อภิปราย

ซักถาม  เมื่อไม่มี จะขอถามมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามเสนอ 
   เห็นชอบ  ๑๔  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
   งดออกเสียง   -   เสียง 
ประธานสภา  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  โครงการที่ 2 เชิญ ผอ.กองช่างเสนอ

รายละเอียด 
นายภาณุพันธ์ บริสุทธิ์   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ ได้อนุมัติงบประมาณตาม 
ผอ.กองช่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ ในโครงการพัฒนาและ

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า (ขุดลอกหนองคอหม้อ) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาบุญ ต าบลบุโพธิ์ 
จ านวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)ไปแล้วนั้น 
เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งจาก
รัฐบาลในการขุดลอกแหล่งน้ าดังกล่าวแล้ว เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการ
ด าเนินการและเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงขอโอน
งบประมาณโครงการดังกล่าว ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑ โครงการ เป็น
เงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

โครงการเดิม โครงการพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า  (ขุดลอกสระหนองคอหม้อ           
บ้านหนองตาบุญ   หมู่ที่ 5) 
1. เพื่อจ่ายเป็น 
1.1 ค่าด าเนินการตามโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า 

พ้ืนที่ด าเนินการ  1. ขุดลอกสระหนองคอหม้อในพ้ืนที่เดิม และหรือรวมปริมาตรดินขุดขนได้
ไม่น้อยกว่า 3,900 ลบ.ม. 

2. ป้ายโครงการตามแบบก าหนด จ านวน 1 ป้าย 
(รายละเอียดอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง รายการประกอบแบบ 
ข้อก าหนด รายการเฉพาะแห่งโดย อบต.บุโพธิ์) 

  
ตั้งจ่ายเป็นโครงการใหม่  จ านวน  1  โครงการ  ดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมู่ที่  5  บ้านหนองตาบุญ 
สถานที่ด าเนินการ 1.  สายทาง  บร ถ 128-005 (บ้านหนองตาบุญ –บ้านใหม่ไทยเจริญ) 

2. สายทาง  บร ถ 128 – 056  (รอบสระหนองคอหม้อ) 
 
 

/ด าเนินการ… 
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ด าเนินการ  1. ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ในทางหลวงท้องถิ่น 2 สายทาง  ดังนี้ 

1.1 สายทาง  บร ถ 128 – 005 (บนองตาบุญ – บ.ใหม่ไทยเจริญ)  
ยาว  225.00  เมตร  กว้าง  5.00  เมตร  หนา  0.10  เมตร 

1.2 สายทาง  บร ถ 128 – 056 (รอบสระหนองคอหม้อ)   
ยาว 485.00  เมตรกว้าง  5.00  เมตร  หนา 0.10  เมตร  รวม
ความยาวด าเนินการ  710.00  เมตร  รวมพ้ืนที่ด าเนินการทั้งสิ้น 
3,550.00  ตารางเมตร  จะใช้ปริมาตรหินคลุกทั้ง 2 สายทางไม่
น้อยกว่า  355.00  ลูกบาศก์เมตร 

   2.  งานติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1 ป้าย 
รายละเอียดอ่ืนๆ  ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง  รายการประกอบแบบ
ข้อก าหนดรายการเฉพาะแห่ง โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

ที่ประชุม  พิจารณารายละเอียดโครงการตามเอกสาร 
ประธานสภา  ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดโครงการแล้ว หากมีข้อสงสัยให้อภิปรายซักถาม   

เมื่อไม่มี จึงขอถามมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามเสนอ 
   เห็นชอบ  ๑๔  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
   งดออกเสียง   -   เสียง 

๔.๓ การพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินทุนส ารอง 
เงินสะสม  

ประธานสภา   เนื่องจากฝ่ายบริหารได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจ่ายขาด 
เงินทุนส ารองสะสม จึงขอให้กองช่างน าเสนอรายละเอียดต่อสภาเพ่ือให้ความ
เห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงต่อไป 

นายภาณพันธ์ บริสุทธิ์   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาด 
ผอ.กองช่าง  เงินทุนส ารองเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในการประชุมสภา สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากมีบางโครงการที่มีความ
คลาดเคลื่อนในรายละเอียด ที่จะด าเนินการก่อสร้าง ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการ
เป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอน าเสนอรายละเอียดโครงการเพ่ือให้สภาพิจารณาให้
ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลง ให้ถูกต้อง จ านวน ๑ โครงการ ดังนี้ 

 
1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ า  บ้านบุโพธิ์  หมู่ที่ 1  
ข้อความเดิม   

พ้ืนที่ด าเนินการ  ขุดลอกสระหนองแวงใหญ่  บ้านบุโพธิ์  หมู่ที่ 1 
ด าเนินการ 1. งานดินขุดด้วยเครื่องจักรพร้อมขนทิ้ง(ในระยะ 2 กม.) ในขนาดพื้นที่กว้าง 

64.00 เมตร  ยาว 86.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.75 เมตร  ลาดเอียง 1 :1.5 
ปริมาตรดินรวมไม่น้อยกว่า  9,688.00 ลูกบาศก์เมตร 
2. ป้ายโครงการตามแบบก าหนดจ านวน 1 ป้าย 

งบประมาณ  500,000  บาท 
 

/ข้อความใหม่… 
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ข้อความใหม่   
1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ า  บ้านบุโพธิ์  หมู่ที่ 1  

พ้ืนที่ด าเนินการ  ขุดลอกสระหนองแวงใหญ่  บ้านบุโพธิ์  หมู่ที่ 1 
ด าเนินการ 1. งานดินขุดด้วยเครื่องจักรพร้อมขนทิ้ง(ในระยะ 2 กม.) ในขนาดพื้นที่กว้าง 

60.00 เมตร  ยาว 76.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.35 เมตรลาดเอียง 1 :1.50 
ปริมาตรดินรวมไม่น้อยกว่า 9,688.00 ลูกบาศก์เมตร 
2. ป้ายโครงการตามแบบก าหนดจ านวน 1 ป้าย 

งบประมาณ  500,000  บาท 
ที่ประชุม  พิจารณารายละเอียดโครงการตามเอกสาร 
ประธานสภา ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดโครงการแล้ว หากมีข้อสงสัยให้อภิปรายซักถาม   

เมื่อไม่มี จึงขอถามมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ตามเสนอ 
   เห็นชอบ  ๑๔  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
   งดออกเสียง   -   เสียง 
    

๔.๔ การพิจารณายกเลิกการจ่ายขาดเงินทุนส ารองสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
ประธานสภา  เนื่องจากฝ่ายบริหารได้เสนอขอยกเลิกการจ่ายขาดเงินทุนส ารองสะสม จึง

ขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง 
นางศุภาพิชญ์ แสงโทโพธิ์   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาด 
นายก อบต.  เงินทุนส ารองเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในการประชุมสภา สมัยสามัญ  

สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ า(ขุดลอก
สระนาเลิง) หมู่ที่ ๖ ต าบลบุโพธิ์ เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภค ต่อมาภายหลังได้มีพายุฝนตกมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ปริมาณน้ าในสระเพ่ิม
ปริมาณมากข้ึนจนเต็มความจุ ซึ่งน่าจะเพียงพอในการใช้อุปโภคบริโภคตลอดปี ทาง
หมู่บ้านจึงขอยกเลิกโครงการ ตามรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 
1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ า  บ้านใหม่ไทยเจริญ  หมู่ที่ 6  

พ้ืนที่ด าเนินการ  ขุดลอกสระนาเลิง  บ้านใหม่ไทยเจริญ  หมู่ที่ 6 
ด าเนินการ 1. งานดินขุดด้วยเครื่องจักรพร้อมขนทิ้ง(ในระยะ 2 กม.) ในขนาดพ้ืนที่กว้าง 

40.00 เมตร  ยาว 106.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.40 เมตร  ลาดเอียง 1:1.5  พร้อม
สะดือบ่อ ขนาด 15.00x15.00x3.00 เมตร ปริมาตรดินรวมไม่น้อยกว่า 
9,700.00  ลูกบาศก์เมตร 
2. ป้ายโครงการตามแบบก าหนดจ านวน 1 ป้าย  

งบประมาณ  500,000  บาท 
ที่ประชุม  พิจารณารายละเอียดโครงการตามเหตุผลที่น าเสนอ และตามรายละเอียดในเอกสาร 
ประธานสภา  ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดโครงการแล้ว หากมีข้อสงสัยให้อภิปราย

ซักถาม  เมื่อไม่มี จึงขอถามมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมตามทีเ่สนอ 
   เห็นชอบ  ๑๔  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
   งดออกเสียง   -   เสียง 

 
/๔.๕ การพิจารณา… 
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๔.๕ การพิจารณาจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม ครั้งที่ 1/๒๕๖3 

ประธานสภา  ตามท่ีฝ่ายบริหารได้เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงขอให้ปลัดฯชี้แจง
ระเบียบที่เก่ียวข้อง และผู้บริหารน าเสนอโครงการให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป 

นายวิชญ์พล ไตรศร  ขอเรียนชี้แจงระเบียบการจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมตามระเบียบ 
ปลัด อบต. กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน      

และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๘๗ (๒) ก าหนดว่ากรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอด
เงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  หากมี
ความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วน
ที่เกินไปใช้จ่ายได้ ภายใต้เงื่อนไข ข้อ ๘๙(๑) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไขดังต่อไปนี้  

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่จะท าเพ่ือบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว    

(3) เมื่ออนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  
หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้จ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว  

ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง และน าเสนอรายละเอียดต่อสภาเพ่ือพิจารณา 
นางศุภาพิชญ์ แสงโทโพธิ์  ก่อนเสนอรายละเอียดโครงการ ขอชี้แจงรายละเอียดเรื่องเงินทุนส ารองเงิน 
นายก อบต.  สะสม  ตามท่ี กองคลัง ได้รายงานตามบันทึกข้อความ ที่ บร ๘๓๘๐๒/-   

ลงวันที่ 12 ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานเงินทุนส ารองเงินสะสม ดังนี้  
๑ . ยอดเงินงบประมาณปี ๒๕๖๓       ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐   
ค านวณร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณ = ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ x ๑๕  

เป็นเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐บาท 
๒. ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี  

จ านวน ๑๑,๔๑๘,๕๑๑.๘๘ บาท  
- หักเงินทุนส ารองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่อยู่ระหว่างการด าเนินการ  

จ านวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
- คงเหลือเงินทุนส ารองเงินสะสมที่น าไปใช้ได้  

จ านวน ๙,๙๑๘,๕๑๑.๘๘ บาท 
- ผลต่างส่วนที่เกิน ร้อยละ ๑๕ ที่สามารถน ามาใช้ได้  
จ านวน (๙,๙๑๘,๕๑๑.๘๘ – ๔,๕๐๐,๐๐๐) = ๕,๔๑๘,๕๑๑.๘๘ บาท  
 

/เนื่องจากได้รับ… 
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เนื่องจากได้รับการร้องขอจากราษฎร บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ ๖ต าบลบุ

โพธิ์ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทางในการคมนาคมสัญจร ระหว่าง
หมู่บ้าน วัด ตลอดจนการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาศรีนวล 
เป็นไปด้วยความยากล าบากเนื่องจากเป็นถนนดินที่ไม่ได้รับการบูรณะเป็นเวลานาน 
ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก ประกอบกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่มีอย่าง
จ ากัด และเงินสะสมที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการได้ จึงขอเสนอโครงการเพ่ือขอ
จ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนที่เกินจากร้อยละ ๑๕ ซึ่งเป็นอ านาจของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน ๑  โครงการ รวมเป็นเงิน ๔9๙,๙๐๐ บาท ตาม
รายละเอียด ดังนี้ 
   

   1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ไทยเจริญ  หมู่ที่ 6 
ต าบลบุโพธิ์ 

สถานที่ด าเนินการ  ทางหลวงท้องถิ่น  สายทาง  บร.ถ. 128 -029 (สระโบราณ)บ้านใหม่ไทยเจริญ  
หมู่ที่ 6ต าบลบุโพธิ์ 

ด าเนินการ 1.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  244.00  เมตร  
หนา 0.15  เมตร  และหรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  976.00  ตารางเมตร  
ไหล่ทางดินถมตามสภาพ 
2. ขุดฝังท่อระบายน้ า  ขนาด  0.40  เมตร  จ านวน  1 แถว รวม 5 ท่อน   
พร้อมซีเมนต์ยาแนวรอยต่อ 
3.  ติดตั้งป้ายโครงการ  ตามแบบก าหนด  จ านวน 1  ป้าย 
รายละเอียดอ่ืนๆให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานงานทาง ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ถนน คศล.ภายในหมู่บ้าน ตามแบบเลขที่  ทถ-2-204  แผ่นที่ 15 และ
ตามแบบก่อสร้าง  รายการประกอบแบบ  ข้อก าหนดรายการเฉพาะแห่ง โดย 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์  ก าหนด 

งบประมาณ  499,000.00  บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
 
ประธานสภาฯ  จากรายละเอียดโครงการทั้งหมดที่ได้น าเสนอให้กับท่ีประชุม มีสมาชิก

สงสัยในรายละเอียดต่างๆหรือไม่ ขอให้สอบถามเพ่ือให้ส่วนที่เกี่ยวข้องชี้แจง หากไม่
มีจะขอถามมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม  
จ านวน ๑โครงการตามที่เสนอ 

   เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
   งดออกเสียง - เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา  เปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอและซักถามปัญหาในการด าเนินการต่างๆ  

เพ่ือให้ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง 
 
 

/ประธานสภา... 
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ประธานสภาฯ  เปิดโอกาสให้สมาชิกสอบถาม ไม่มีสมาชิกสอบถามเพ่ิมเติม จึงขอปิดการประชุม 
ปิดประชุม  เวลา 1๒.๐๐ น. 
 
 

(ลงชื่อ)     วิชญ์พล ไตรศร ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 (นายวิชญ์พล ไตรศร) 

 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 
 
(ลงชื่อ)หมั่น  ส ารวมรัมย์ คณะกรรมการตรวจฯ    

   (นายหมั่น  ส ารวมรัมย์)  
    ส.อบต.หมู่ที่ 5 
 

(ลงชื่อ)สุพจน์ สุรพัฒน์กรปภา คณะกรรมการตรวจฯ 

(นายสุพจน์ สุรพัฒน์กรปภา      
  ส.อบต.หมู่ที่ 7 

 
(ลงชื่อ) ประสาน  ส าเลิศรัมย์ คณะกรรมการตรวจฯ           

    (นายประสาน  ส าเลิศรัมย์)  
 ส.อบต.หมู่ที่ 4 

 
(ลงชื่อ) บุญรอด สะอ้ืนรัมย์ ประธานสภาฯ 

( นายบุญรอด สะอ้ืนรัมย์  ) 
 
 
 
 
 
 


