
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  
สมัยประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2564    

วันพุธที่  8  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ รายช่ือผู้เข้าประชุม ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมัคร   บุพบุญ ประธานสภา อบต. สมัคร   บุพบุญ  
2 นายนิมิตร  นาดี รองปรธานสภา อบต. นิมิตร  นาดี  
3 นายสมจิตร  มุงรัง เลขานุการสภาฯ  สมจิตร  มุงรัง  
4 นายสมพงศ์   ซากลมกลาง ส.อบต. หมูที่ 1 สมพงศ์   ซากลมกลาง  
5 นายบุญเสาร์  หมั่นกิจ ส.อบต.หมู่ที่  1 บุญเสาร์  หมั่นกิจ  
6 นางมารศรี    นาดี ส.อบต.หมู่ที่  2 มารศรี    นาดี  
7 นายสุวิทย์   สิริวัฒนากุล ส.อบต.หมู่ที่  2 สุวิทย์   สิริวัฒนากุล  
8 นายประยูร     ช่างเหล็ก ส.อบต.หมู่ที่  3 ประยูร     ช่างเหล็ก  
9 นายทองวัน   นาดี ส.อบต.หมู่ที่  5 ทองวัน   นาดี  

10 นายโยธิน   ป่ามะไพร ส.อบต.หมู่ที่  5 โยธิน   ป่ามะไพร  
11 นางปรัชญา     จันทร์น้อย ส.อบต.หมู่ที่  6 ปรัชญา     จันทร์น้อย  
12 นายสงวน    พลประเสริฐ ส.อบต.หมู่ที่  6 สงวน    พลประเสริฐ  
13 นายล ายวง    กล้าหาญ ส.อบต.หมู่ที่  8 ล ายวง    กล้าหาญ  
14 นางเปล่ง   แก้วรักษา ส.อบต.หมู่ที่  8 เปล่ง   แก้วรักษา  
15 นายสมัย   บ้วนนอก ส.อบต.หมูที่ 9  สมัย   บ้วนนอก  
16 นายบุญรัก   นาดี ส.อบต.หมูที่  10 บุญรัก   นาดี  

 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ รายช่ือผู้เข้าประชุม ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางสาวภิรมยา เอกตะคุ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ภิรมยา เอกตะคุ  
2 นายศิริพงษ์  ศรีอภัยพันธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง  ศิริพงษ์  ศรีอภัยพันธ์  
3 นางกฤติกา  ไชยชวคุปต์ หัวหน้าส านักปลัด  กฤติกา  ไชยชวคุปต์  
4 นางวรรณวิไล  ชุมศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วรรณวิไล  ชุมศรี  
5 นายอ านวย นพรัมย์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  1 อ านวย นพรัมย์  
6  นายสุนทร  วาษ์ชารี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  4 สุนทร  วาษ์ชารี  

 
ผู้เข้าประชุม  16 คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  6  คน 
ผู้ไม่มาประชุม   -  คน 

 
 
 
 
 
 



 

-2- 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสมัคร  บุพบุญ ด้วย  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การ 

                                          บริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2564  
ระหว่างวันที่ ๑-๑๕  กุมภาพันธ์ 2564 รวม  ๑๕  วัน  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแจ้งใหญ่  ในคราวประชุมสภาฯ สมัยประชุมสภาในวันที่  12  กุมภาพันธ์  2563  ได้
ก าหนดไว้แล้ว   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  โดยอาศัยอ านาจตาม
ในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ  ๒๒  จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2564 ตั้งแต่วันที่ ๑ -15  กุมภาพันธ์  ๒๕64  เป็นต้นไป 
รวม  ๑๕  วัน ประกาศเม่ือวันที่   12 เดือน  กุมภาพันธ์  2563 
 

มติที่ประชุม  -รบัทราบ- 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563  
   เมื่อวัน ที ่ 29  ธันวาคม   2563 
นายสมัคร  บุพบุญ - เมื่อท่านสมาชิกได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 29  ธันวาคม  2563  
   แล้ว มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเปลี่ยนแปลงแก้ไขในรายงานการประชุมหรือไม่  ถ้าไม่มีสมาชิก
   ท่านใดเสนอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข ผมขอให้สมาชิกยกมือรับรองรายงานการประชุมสภา
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่  4  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ. 
   2563   เมื่อวันที่  29  ธันวาคม  2563 
มติที่ประชุม  รับรองด้วยคะแนนเสียง 13  เสียง งดออกเสียง  3 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง   กรทู้ถาม  
ที่ประชุม  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ 
ที่ประชุม   - ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา  

 5.1 เรื่อง  การพิจารณาก าหนดสมัยประชุมประจ าปี  พ.ศ. 2564  
นายสมัคร  บุพบุญ  กล่าวชี้แจง ตามระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
   ๒๕๔8 ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมี
   ก าหนดกี่วันกับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมี 
   ก าหนดกี่วันและตามพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และแก้ไข
   เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย หรือ
   หลายสมัย แล้วแต่องค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มประชุม 
   สามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
 



 

-3- 
 

ประธานสภาฯ ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ เรื่อง  ก าหนด 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี  2563  เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์   
2563  ได้ก าหนดสมัยประชุมไว้  4  สมัย  และสมัยแรกของปีถัดไป 
สมัยที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์  2563  เริ่มวันที่ 1-15 ไม่เกิน 15 วัน  
สมัยที่ 2 เดือน  เมษายน    2563  เริ่มวันที่ 1-15 ไม่เกิน 15 วัน 
สมัยที่ 3 เดือน  สิงหาคม    2563  เริ่มวันที่ 1-15  ไม่เกิน 15 วัน 
สมัยที่ 4 เดือน  ธันวาคม    2563   เริ่มวันที่ 16-30 ไม่เกิน 15 วัน 
สมัยแรกของปีถัดไป  คือ เดือน กุภาพันธ์  2564 เริ่มวันที่  1-15  ไม่เกิน 15 วัน    
      เนื่องจากสภาฯ  ได้มีการประชุมครบทั้ง 4 สมัยแล้ว  ประธานสภาฯ จึงน าปรึกษาว่า 
ในปี  พ.ศ. 2564  สภาฯ จะก าหนดสมัยประชุมประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่ม 
สมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุม   สมัยสามัญ 
ประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป  และขอให้สมาชิกได้เสนอว่าการประชุมสภาฯ  จะก าหนดกี่
สมัย   หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังคงไม่เหมือเดิม  

นายบุญรัก  นาดี          กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ  ดิฉัน  นายบุญรัก  นาดี    สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  10 
ส.อบต.หมู่ที่ 10 ขอน าเสนอก าหนดสมัยประชุมสภา อบต.  สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.  2564  

ดังต่อไปนี้ 
ก าหนดสมัยประชุมสามัยประจ าปี พ.ศ. 2564    ก าหนด 4 สมัย 

 สมัยที่ 1 ก าหนดวันที่  1-15    กุมภาพันธ์  2564   มีก าหนด 15 วัน ก าหนดไว้แล้ว  
 สมัยที่ 2 ก าหนดวันที่  11-25  สิงหาคม    2564   มีก าหนด 15 วัน 

สมัยที่ 3 ก าหนดวันที่  15-29  ตุลาคม     2564   มีก าหนด 15 วัน 
สมัยที่ 4 ก าหนดวันที่  16-30  ธันวาคม    2564   มีก าหนด 15 วัน 
และก าหนดสมัยแรกของปีถัดไป คือเดือน กุมภาพันธ์  2565  เริ่มวันที่  1-15  
ไม่เกิน 15 วัน    

ประธานสภาฯ             มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะน าเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
มติที่ประชุม                 -   ไม่มี   - 
 
ประธานสภาฯ             เมื่อไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดน าเสนอก็ขอมติที่ประชุมตามที่สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 

น าเสนอต่อไป 
มีขอมติสมาชิกรับรอง 2 ท่าน 

   เห็นชอบก าหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2564   ไว้ 4 สมัย   
คือ  กุมภาพันธ์ ,  สิงหาคม   ตุลาคม  และ ธันวาคม   

   ผู้รับรอง   
1. นางเปล่ง  แก้วรักษา    ส.อบต. หมู่ ที่ 8 
2. นายทองวัน   นาดี       ส.อบต. หมู่ ที่  5 

มติที่ประชุม  เห็นชอบก าหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ ประจ าปี  พ.ศ. 2564   จ านวน  4 สมัย 
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 5.2 เรื่อง  การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
      ประจ าปี พ.ศ. 2564  ครั้งที่  1  
 
นายศิริพงษ์ ศรีอภัยพันธ์  เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  แผนงานอุตสาหกรรม งาน 
ผอ. กองช่าง  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าบ ารุงรักษาและ 

  ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ได้ตั้งชื่อโครงการเพ่ือบรรจุในงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปี ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจอดรถ   แต่เมื่อตรวจสอบรายชื่อ 
  อาคารในระบบแล้ว จึงท าให้ทราบว่าแท้จริงแล้ว ชื่อเป็นอาคารเก็บพัสดุ  ดังนั้น   
  ทางกองช่าง จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ แต่งบประมาณยังคงเดิม  

นางสาวภิรมยา เอกตะคุ  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ   ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติสภาท้องถิ่น  รายละเอียดดังนี้  

 
การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1 
ข้อความเดิม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ค่าบ ารุงรักษาแลปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
    (1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจอดรถ 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจอดรถ 
  อาคารขนาดกว้าง 8.00 เมตร  ยาว 12.00  เมตร   
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่กฎหมายจัดตั้ง  ดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่6) พ.ศ. 2542  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2552 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563  ล าดับที่      หน้า     (กองช่าง)   
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ข้อความใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ค่าบ ารุงรักษาแลปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
    (1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุ 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 
เก็บพัสดุ   อาคารขนาดกว้าง 8.00 เมตร  ยาว 12.00  เมตร   
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่กฎหมายจัดตั้ง  ดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่6) พ.ศ. 2542  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2552 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563  ล าดับที่     หน้า     
(กองช่าง) 
 
(2)ข้อความเดิม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ค่าบ ารุงรักษาแลปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
(2) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารป้อมยามและศาลาพักคอย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคารป้อมยามและศาลาที่พักประชาชนหน้า อบต.หนองแจ้งใหญ่  ขนาด กว้าง 8.70 เมตร ยาว 10.00 เมตร 
 1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่6) พ.ศ. 2542  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2552 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563     ล าดับที่     หน้า    
(กองช่าง)  
ข้อความใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ค่าบ ารุงรักษาแลปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
(2) โครงการปรับปรุงอาคารป้อมยามและอาคารเอนกประสงค์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   โครงการปรับปรุงอาคารป้อมยาม 
และอาคารเอนกประสงค์    ขนาด กว้าง 8.70 เมตร ยาว 10.00 เมตร  
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 1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่6) พ.ศ. 2542  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2552 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563     ล าดับที่     หน้า   (กองช่าง)  
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือโครงการ  จ านวน 2  โครงการ 
 
 5.3  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  ครั้งที่ 4 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543  หมวด 4  การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   ข้อ  27  การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

 
 

รายการโอนลด  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ค่าบ ารุงรักษาแลปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
    (1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจอดรถ                              ตั้งจ่ายไว้   200,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจอดรถ 
  อาคารขนาดกว้าง 8.00 เมตร  ยาว 12.00  เมตร   
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่กฎหมายจัดตั้ง  ดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่6) พ.ศ. 2542  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2552 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563  ล าดับที่     หน้า     
(กองช่าง)  โดยโอนลด  200,000 บาท  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
 
รายการโอนเพิ่ม  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ค่าบ ารุงรักษาแลปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
    (1) โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ                      ตั้งจ่ายไว้   200,000  บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคาร 
เก็บพัสดุ   อาคารขนาดกว้าง 8.00 เมตร  ยาว 12.00  เมตร   
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เป็นไปตามอ านาจหน้าที่กฎหมายจัดตั้ง  ดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่6) พ.ศ. 2542  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2552 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563  ล าดับที่      หน้า    (กองช่าง)  
 
 
(2) รายการโอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ค่าบ ารุงรักษาแลปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
(2) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารป้อมยามและศาลาพักคอย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารป้อมยามและ 
ศาลาที่พักประชาชนหน้า อบต.หนองแจ้งใหญ่  ขนาด กว้าง 8.70 เมตร ยาว 10.00 เมตร    โดยการโอนลด  
500,000 บาท  เพื่อไปตั้งเป็นรายการใหม่ 
 
รายการโอนเพิ่ม  เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ค่าบ ารุงรักษาแลปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
(2) โครงการปรับปรุงอาคารป้อมยามและอาคารเอนกประสงค์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารป้อมยามและอาคาร
เอนกประสงค์    ขนาด กว้าง 8.70 เมตร ยาว 10.00 เมตร  โดยการโอนเพิ่ม 500,000 บาท  
    

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบในการโอนลดโอนเพิ่มเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่  จ านวน 2  โครงการ   
 
 5.4  การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการในงบประมาณจ่ายขาด 
   เงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2564 
นายศิริพงษ์ ศรีอภัยพันธุ์  เนื่องจากวันที่  29  ธันวาคม  2563   ทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผอ.กองช่าง  หนองแจ้งใหญ่  ได้อนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสมไปแล้ว   18   โครงการ  แต่มี 

 บางโครงการที่จะต้องขอความเห็นชอบจากสภาฯ   เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าชี้แจง 
 รายละเอียดโครงการ   เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติงานได้และบรรลุตามเป้าหมาย 
 วัตถุประสงค์  ของโครงการ   ดังนี้  
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 ข้อความเดิม  
 1)  โครงการปรับปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านหญ้าคา – บ้านหนองบัวสะอาด   

โดยปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดโครงการ  กว้าง   4.00 เมตร   ยาว 630.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  252.00 ลบ.ม.  งบประมาณ  
403,700.-  บาท ( สี่แสนสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)   (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 
2565)  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3/2563  หน้า  2 ข้อ 2  ตั้งจ่ายจากจ่ายขาดเงินสะสม    

 
 ข้อความใหม่ 

1)  โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านหญ้าคา – บ้านหนองบัวสะอาด   
     โดยซ่อมแซมถนนหินคลุกขนาดโครงการ  กว้าง   4.00 เมตร   ยาว 630.00 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า   2,520 ตร.ม.  งบประมาณ  44,982.-  บาท (สี่หมื่นสี่พันเก้าร้อย
แปดสิบสองบาทถ้วน)       

นางสาวภิรมยา เอกตะคุ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543  หมวด 4  การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติสภาท้องถิ่น    

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียดโครงการ  จ านวน 1 โครงการ 
                               โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านหญ้าคา – บ้านหนองบัวสะอาด   
 ข้อความเดิม  

  2)โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกถนนสายบ้านหนองแจ้งใหญ่-บ้านดอนเค็ง  
                       (แยกทล. 6030) 

                    โดยมีการซ่อมแซมบ ารุงถนนเส้นเดิมขนาดโครงการ กว้าง   4.00 เมตร  ยาว  950.00  
เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า   3,800  ตารางเมตร   โดยการขุดรื้อผิวทางเดิมแล้วบดทับ  
งบประมาณ 68,000.- บาท (หกหม่ืนแปดพันบาทถ้วน)   (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 
2561 – 2565)  เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 3/2563  หน้า  3 ข้อ 5   ตั้งจ่ายจากจ่ายขาดเงิน
สะสม    

 
 ข้อความใหม่ 

2)โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกถนนสายบ้านหนองแจ้งใหญ่-บ้านดอนเค็ง  
   (แยกทล. 6030) 

                               โดยมีการซ่อมแซมบ ารุงถนนเส้นเดิมขนาดโครงการ  กว้าง  4.00 เมตร  ยาว  680.00  
เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า   2,720  ตารางเมตร   โดยการขุดรื้อผิวทางเดิมแล้วบดทับ  
งบประมาณ 48,552.- บาท  (สี่หม่ืนแปดพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)   (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3/2563  หน้า  3 ข้อ 5  ตั้งจ่ายจาก
จ่ายขาดเงินสะสม    
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นางสาวภิรมยา เอกตะคุ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543  หมวด 4  การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติสภาท้องถิ่น    

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียดโครงการ  จ านวน 1 โครงการ 

 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกถนนสายบ้านหนองแจ้งใหญ่ - บ้านดอนเค็ง  
   (แยกทล. 6030) 

 
 ข้อความเดิม 

  3) . โครงการปรับปรุงผิวทางโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านตลุกยาง หมู่ที่ 6 
  โดยการปรับปรุงทางโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง   5.00  เมตร  ยาว 397.00  
  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.05 ม.   หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,985.00 ตร.ม.  งบประมาณ   
  839,000.- บาท  (แปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 –  
  2565)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2563  หน้า 14  ข้อ  10 ตั้งจ่ายจากจ่ายขาดเงินสะสม    

   ข้อความใหม่ 
  3). โครงการปรับปรุงผิวทางโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านตลุกยาง หมู่ที่ 6 

  โดยการปรับปรุงทางโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง   5.00  เมตร  ยาว 397.00  
  เมตร  หนา 0.05 ม.   หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,985.00 ตร.ม.  งบประมาณ   
  839,000.- บาท  (แปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 –  
  2565)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2563  หน้า 14  ข้อ  10 ตั้งจ่ายจากจ่ายขาดเงินสะสม    

นางสาวภิรมยา เอกตะคุ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543  หมวด 4  การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติสภาท้องถิ่น   

  มติที่ประชุม             เห็นชอบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียดโครงการ  จ านวน 1 โครงการ 
                   โครงการปรับปรุงผิวทางโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านตลุกยาง หมู่ที่ 6 

 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายสมัคร  บุพบุญ ในวาระอ่ืนๆ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ถ้ามีเชิญได้ครับเสนอแนะได้  
   เชิญได้ครับ  
 
นายบุญเสาร์ หมั่นกิจ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมอยากจะสอบถามเรื่องของงบประมาณ ว่า พอจะมี 
ส.อบต. ม. 1  งบประมาณสนับสนุนไหมครับ เพราะว่ารางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  1 บ้านหนอง 

แจ้งใหญ่  เกิดการอุดตัน  ดินทรายได้ไหลมารวมตรงจุดนั้นท าให้มีการอุดตันทางระบายน้ า 
ไม่สามารถไหลผ่านได้ ท าให้อุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นเน่า ท าให้เกิดมลพิษ จึงอยากจะขอความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหน่อยครับ  
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นางสาวภิรมยา เอกตะคุ  เดี๋ยวแจ้งให้ทาง ผอ.กองช่าง ออกไปดูเพ่ือหาทางแก้ไขค่ะ 
นายอ านาย  นพรัมย์  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ ผมขอสอบถามเรื่องถนนเส้นทางหมู่ที่ 1 บ้านหนอง   
 ผญ. หมู่ 1   แจ้งใหญ่  ไปหมู่ที่  10 บ้านหนองไขผ า  พอจะมีงบประมาณในการจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือ 

การก่อสร้างถนนหินคลุกได้ไหมครับ    
นางสาวภิรมยา เอกตะคุ เรื่องโครงการต่าง ๆ ช่วงนี้ก็รอไปก่อน เพราะงบจ่ายขาดเงินสะสม เราก็ได้อนุมัติไปแล้วเมื่อ 

คราวประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา  เอาไว้บรรจุไว้ในในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับใหม่ (พ.ศ. 
2566 – 2570 ) ที่จะเริ่มด าเนินการจัดท าแล้ว ต้องประกาศใช้ในภายในเดือนตุลาคมนี้  
ส่วนเรื่องประชาคม ปีนี้จะไม่ได้ออกประชาคมระดับหมู่บ้าน  มีแค่ประชาคมระดับต าบล แต่
จะให้ด าเนินการประชาคมช่วงไหนนั้น เดี๋ยวฝ่ายนักวิเคราะห์ฯ  จะแจ้งอีกครั้งหนึ่ง 

นายสุวิทย์  สิริวัฒนากุล เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ฯ อยากทราบการด าเนินการตามโครงการจ่ายขาด 
เงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน   18  โครงการ ไม่ทราบด าเนินการไปถึงขั้นไหน 
แล้วครับ  

นายศิริพงษ์ ศรีอภัยพันธุ์ ได้กล่าชี้แจงรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2564  จ านวน  18  
โครงการ  ขณะนี้บางโครงการได้ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และได้ผู้รับจ้างแล้ว บางโครงการก็ 
ก าลังด าเนินการ คิดว่าภายในเดือนมิถุนายน  ก็คงจะสามารถด าเนินการได้เสร็จทุกโครงการ 
ทางกองช่างได้จัดท าแผนด าเนินงานไว้แล้วแต่ละโครงการ ว่าจะด าเนินการการช่วงไหนบ้าง 
หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย หรืออยากสอบถาม อยากทราบรายละเอียดก็ขอเชิญดูได้ที่
ฝ่ายกองช่างครับ  

นายสมัคร  บุพบุญ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ถ้ามีเชิญได้ครับเสนอแนะได้  ถ้าไม่มี เสนอ 
เพ่ิมเติม กระผมขอปิดประชุม สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564  ณ  
บัดนี้ ขอบคุณครับ 

 
   ปิดประชุมเวลา  11.20   น. 
 

 
       ลงชื่อ                                 ผู้จดบันทึกการประชุม 
                  (นายสมจิตร     มุงรัง) 
          เลขานุการสภา อบต.หนองแจ้งใหญ่ 
 
 
       ลงชื่อ                         ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
         (นายสมัคร    บุพบุญ) 
           ประธานสภา อบต.หนองแจ้งใหญ่ 
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คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม  
 ในการประชุมสมัยประชุม สมัยสามัญสมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ. 2564   ในวันที่  …………………………………………… 
 
                                     ลงชื่อ................................................กรรมการ 
                                                          (นางมารศรี    นาดี )    
                                            สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  2         
                      
     ลงชื่อ..................................................กรรมการ 
                                        (นางเปล่ง  แก้วรักษา) 
                                                                    สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  8 
 

ลงชื่อ..............................................   กรรมการ 
                                                               ( นายสมัย   บ้วนนอก)                  
                                                                 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  9 
 
 
                                ขอให้เลขานุการสภาฯ   น าส าเนารายงานการประชุมเสนอเข้าที่ประชุมเพื่อให้สภาฯ   
มีมติรับรองรายงานการประชุม   เม่ือที่ประชุมมีมติรับรองแล้ว   ขอให้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบ 
   
                           ลงชื่อ......................................  ......ผู้ตรวจสอบ 
                                                          (นายสมัคร      บุพบุญ) 
                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 


