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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งที่  1/๒๕63 

วันพุธที่  13  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕6๓  เวลา 10.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

 
ผู้เข้าประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง ลายเซ็น หมายเหตุ 
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นายศักดา 
นายชัยรัตน ์
นายวิศิษฐ ์
นายสมบรูณ ์
นางวรรณเ์พ็ญ 
นายนรินทร ์
นายอนุวัตร 
นางปัญญา 
นางบุญนภา 
นายจรสั   
นายสังเวียน 
 

ลำทะแย 
สีนาก 
สังข์สุวรรณ 
คำเพ็ง 
มากมูล 
ทนยิ้ม 
สีนาก 
ทวีกาญจน์ 
ต้วมส ี
คำวิเศษ 
ชัยรูป 

ประธานสภา  อบต. 
รองประธานสภา  อบต. 
เลขานุการสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
 

ศักดา 
ชัยรัตน ์
วิศิษฐ ์
สมบูรณ ์
วรรณเ์พ็ญ 
นรินทร ์
อนุวัตร 
ปัญญา 
บุญนภา 
จรัส 
สังเวียน 
 

ลำทะแย 
สีนาก 
สังข์สุวรรณ 
คำเพ็ง 
มากมูล 
ทนยิ้ม 
สีนาก 
ทวีกาญจน์ 
ต้วมส ี
คำวิเศษ 
ชัยรูป 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ผู้เข้าร่วมประชุม     
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นายถนอง 
นายสมศักดิ ์
นายบุญนาค 
นายสุชิน 

แสงศิลา 
ทนยิ้ม 
จิตต์ปลื้ม 
พ่วงสม 

นายก  อบต. 
รองนายก  อบต. 
รองนายก  อบต. 
เลขานุการนายก  อบต. 

ถนอง 
สมศักดิ ์
บุญนาค 
สุชิน 

แสงศิลา 
ทนยิ้ม 
จิตต์ปลื้ม 
พ่วงสม 
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นายอุทัยวุฒ ิ
นางชัชชญา 
นางอาทิตยา 
นางสาวดุษฎ ี
นางสาวอวยพร 
นางบังเอิญ 
นางดารุวรรณ 
นางนัฐวรรณ ์
นางสาวชมภ ู
นางสาวชลลดา 
นายนุกูล 
นายนิพนธ ์
นางสาวณัชพร 
นางเนตรชนก 
นายเทวฤทธ์ิ 
นางเกสริน 
นางสาววิจิตรา 
นายกิตต ิ
นายสมพงษ ์
นางสาวชัชสุดา 
นางสาวสุภาวด ี
นายสุเชษฐ 
 

กลิ่นกรุ่น 
อาจแสน 
คชกฤษ 
ปรีชากร 
แสงศิลา 
คำมูล 
จันทร์สุข 
พันธุ์บ้านแหลม 
คะชะมา 
พ่วงสม 
อยู่ฉิม 
สีนาก 
ล้ำเลิศ 
คำเพ็ง 
คำเพ็ง 
บุญเตมิ 
มะพุก 
พูลสวัสดิ ์
จันทรรัตนะ 
สว่างอารมณ ์
จินดานุช 
จันทร์น้อย 

ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองคลัง 
หัวหน้าสำนักปลัด 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
ผอ.กองการศึกษา 
นักทรัพยากรบุคคล 
เจ้าพนักงานพัสด ุ
นักวิชาการจัดเก็บรายได ้
นักวิชาการเงินและบญัชี 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
พนักงานขับรถยนต ์
ผช.นายช่างไฟฟ้า 
ผช.นักจัดการงานท่ัวไป 
ผช.จพง.ธุรการ 
คนงาน 
ผช.จพง.การเงินและบัญชี 
ผช.จพง.ธุรการ 
ผช.นายช่างไฟฟ้า 
พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ 
จ้างเหมาบริการบุคคลฯ 
จ้างเหมาบริการบุคคลฯ 
จ้างเหมาบริการบุคคลฯ 

อุทัยวุฒ ิ
ชัชชญา 
อาทิตยา 
ดุษฎ ี
อวยพร 
บังเอิญ 
ดารุวรรณ 
นัฐวรรณ ์
ชมภู 
ชลลดา 
นุกูล 
นิพนธ ์
ณัชพร 
เนตรชนก 
เทวฤทธ์ิ 
เกสริน 
วิจิตรา 
กิตต ิ
สมพงษ์ 
ชัชสุดา 
สุภาวด ี
สุเชษฐ 

กลิ่นกรุ่น 
อาจแสน 
คชกฤษ 
ปรีชากร 
แสงศิลา 
คำมูล 
จันทร์สุข 
พันธุ์บ้านแหลม 
คะชะมา 
พ่วงสม 
อยู่ฉิม 
สีนาก 
ล้ำเลิศ 
คำเพ็ง 
คำเพ็ง 
บุญเตมิ 
มะพุก 
พูลสวัสดิ ์
จันทรรัตนะ 
สว่างอารมณ ์
จินดานุช 
จันทร์น้อย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งที่  ๑/๒๕63 

วันพุธที่  13  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕63  เวลา 10.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

-------------------------------------------------- 

เริ่มประชุม  เวลา  10.๐๐  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ประธานสภา  อบต. ได้กล่าวเปิดประชุมตามวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานสภา อบต. - ขอขอบคุณ สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ที่เข้าร่วมในการจัดงาน ส่งท้ายปี
เก่า ต้อนรับปีใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 และ
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที ่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563                  
ณ โรงเรียนบ้านในดง 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รบัรองรายงานการประชุม 

ประธานสภา อบต. - ขอเชิญ เลขานุการสภา อบต. ชี้แจง 

เลขานุการสภา อบต. - ขอให้สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ได้ตรวจสอบสำเนารายงานการประชุม
ครั ้งที ่แล้ว ซึ ่งเป็นการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที ่ 4 ครั ้งที่   
1/256๒ เมื่อวันพุธที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.  256๒ เวลา 10.00 น.  
ที่แจกให้ไปแล้วนั้น ให้พิจารณาว่าถูกต้องและจะมีแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 

มติที่ประชุม - ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

๓.๑ รายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2562 

ประธานสภา อบต. - ขอเชิญ นายก อบต. ชี้แจงรายละเอียด 

นายก อบต. - ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ให้คณะผู้บริหาร รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบอย่าง
น้อยปีละสองครั้ง ดังนั้น คณะผู้บริหาร จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 



 

รายงานรายรับ – รายจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕62 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

 
1. รายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒ (1 ต.ค.2561-31 ก.ย.2562) เป็นเงินทั้งสิ้น  24,894,734.42  บาท  
 1.1 รายได้ที่ อบต. จัดเก็บเอง เป็นเงิน 516,003.84 บาท 
 1.2 รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ เก็บให้ เป็นเงิน 15,043,065.58 บาท 
 1.3 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นเงิน 9,335,665.00 บาท 
 
2. รายจ่ายเพื่อการพัฒนา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,842,200.00 บาท 
 2.1 ค่าครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงินทั้งสิ้น 15,700.00 บาท 
 1. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ จำนวน 5 เครื่อง เป็นเงิน 3,500.00 บาท 
 2. เครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 7,200.00 บาท 
 3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 5,000.00 บาท 

2.2 ค่าครภุัณฑ์สำนักงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 17,700.00 บาท 
1. เก้าอ้ีสำนักงาน เป็นเงิน 3,800.00 บาท 
2. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ี เป็นเงิน 12,000.00 บาท 
3. เก้าอ้ีสำนักงาน เป็นเงิน 1,900.00 บาท 

2.3 ค่าครภุัณฑ์ก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 21,000.00 บาท 
1. เครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000.00 บาท 

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 2,787,800.00 บาท 
1. โครงการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหัวเข้ 
 เป็นเงิน 235,000.00 บาท 
2. โครงการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อม หมู่ที่ 5 บ้านในดง 
 เป็นเงิน 111,000.00 บาท 
3. โครงการจ้างติดตั้งการ์ดเวล หมู่ที่ 2 บ้านชายนา  
 เป็นเงิน 73,900.00 บาท 
4. โครงการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านชายนา 
 เป็นเงิน 371,000.00 บาท 
5. โครงการค่าก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ 
 เป็นเงิน 209,000.00 บาท 
6. โครงการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหัวเข้ 
 เป็นเงิน 99,000.00 บาท 
7. โครงการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ 
 เป็นเงิน 241,000.00 บาท 
8. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ผู้สูงอายุ 
 เป็นเงิน 299,000.00 บาท 
9. โครงการก่อสร้างเหมืองระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 บ้านในดง 



 เป็นเงิน 430,000.00 บาท 
10. โครงการก่อสร้างเหมืองระบายน้ำคอนกรีตพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านหนองค่าง 
 เป็นเงิน 253,000.00 บาท 
11. โครงการก่อสร้างเหมืองระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 1 บ้านในดง 
 เป็นเงิน 159,800.00 บาท 
12. โครงการก่อสร้างเหมืองระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 บ้านในดง 
 เป็นเงิน 196,600.00 บาท 
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ 
 เป็นเงิน 109,500.00 บาท 
 

3. จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงินทั้งสิ้น -  บาท
   
4. รายจ่ายค้างจ่าย เป็นเงินทั้งสิ้น 674,700.00 บาท 
 4.1  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 645,200.00 บาท 
  1. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ 
    เป็นเงิน 59,000.00 บาท
  2. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ หมู่ที่ 5 (ค่าก่อสร้างเสาธง) 
    เป็นเงิน 21,000.00 บาท
  3. โครงการก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 5 บ้านในดง 
    เป็นเงิน 466,700.00 บาท 
  4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 
    เป็นเงิน 98,500.00 บาท 
 
 4.2 หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นเงิน 29,500.00 บาท 
  1. ค่าอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLTV  
    เป็นเงิน 29,500.00 บาท 
 
5. เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คงเหลือ    

1. เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ 
ก.ส.อ. แล้ว เป็นเงิน 8,047,890.96 บาท 

2. สำรองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่าย แต่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ 
และยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นเงิน 3,442,000.00 บาท 

3. คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน เป็นเงิน 4,605,890.96 บาท 
4. กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่น้อยกว่าสามเดือน เป็นเงิน 1,448,355.00 บาท 
5. สำรองจ่ายประจำที่จะต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้า เป็นเงิน 258,362.00 บาท 
6. กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมี             

สาธารณภัยเกิดข้ึน เป็นเงิน 2,899,173.30 บาท  
7. คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ เป็นเงิน 0.66 บาท 

เงินทุนสำรองเงินสะสม เป็นเงิน 8,465,581.40 บาท 
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 3.2 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 

ประธานสภา อบต. - ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัย
ประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
จะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ให้สภา
องคก์ารบริหารส่วนตำบลกำหนด  

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21 การกำหนดจำนวน
สมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ ่มต้นประชุมสมัยประชุม
สามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของ
ปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่
ละปโีดยให้นำความข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

                                        ข้อ 11 เมื ่อมีประธานสภาท้องถิ ่นแล ้ว  ให้สภาท้องถิ ่นเล ือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่นและให้ประธานสภาท้องถิ่นนำ
ปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญดังนี้ 

                                        (3) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
กำหนดว่าปีนั้น จะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัยแต่ละสมัยในปีนั้นจะ
เริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วันกับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีการกำหนดกี่วัน 

  ดังนั้น ขอให้ที่ประชุม ได้พิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 
2562 ต่อไป 

มติที่ประชุม - มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 ดังนี้ 
  สมัยที่ 1   เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 15 
  สมัยที่ 2 เดือนพฤษภาคม ปี 2563 ระหว่างวันที่ 16 –  30 
  สมัยที่ 3  เดือนสิงหาคม ปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 15 
  สมัยที่ 4 เดือนธันวาคม ปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 - 15 

 สมัยแรกของปีถัดไป เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564  ระหว่างวันที่ 1 – 15 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

 

 

 

 



 
 3.3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2561-

2565 ประจำปี 2562 

ประธานสภา อบต. - ขอเชิญ นายก อบต. ชี้แจงรายละเอียด 
นายก อบต. - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2 การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ ่น ตามข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) ของระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2561 ให้
ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้นกรอบ
ระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ทั ้งนี ้สภาท้องถิ ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นสามารถประชุมเพ่ือ
รับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจะประชุม
รับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ โดยในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ที่ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาติดตามและประเมินผล 

     รายละเอียดการติดตามและประเมินผล ตามบัญชีติตามและประเมินผล
โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่แจกให้แล้วนั้น 
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 3.4 การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 

และสิ่งก่อสร้าง เพื่อโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

ประธาน สภา อบต. - ขอเชิญ ปลัด อบต. ชี้แจงระเบียบฯ การพิจารณา 

นายก อบต. - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2 และ 3)                 
พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่
ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธาน สภา อบต. - ขอเชิญ นายก อบต. ชี้แจงรายละเอียด 

นายก อบต. - ตามที ่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ได้พิจารณาอนุมัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นที่
เรียบร้อยนั้น เนื่องจากมีรายจ่ายที่มีความจำเป็นต้องตั้งจ่าย เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม ด้านการเกษตร รวมทั ้งการเพิ ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานของ อบต. จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย 
จำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  หมวดงบประมาณรายจ่ายโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ  กองคลัง 
 ด้าน  บริหารทั่วไป 
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  บริหารงานคลัง 
 หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 รายการ  ค่าจัดซื้อ 
 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 

ราคา 10,000 บาท 
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600  600 dpi 



 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับการดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm) 

 - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที 
(ppm) 

 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได ้
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 

1 ช่อง 
 - มีช่องเชื ่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้

 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
 (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ฉบบัเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562) 
 โอนครั้งนี้ เพ่ิม 10,000 บาท 
 งบประมาณคงเหลือ ก่อนโอน  -  บาท 
 
  หมวดงบประมาณรายจ่ายโอนลด 

 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ  กองคลัง 
 ด้าน  บริหารทั่วไป 
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  บริหารงานคลัง 
 หมวด  ค่าใช้สอย 
 ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
 รายการ  
 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 500,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็น 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก

เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ข้อ 5 
หน้า 87  



โอนครั้งนี้ลด 6,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 6,000 บาท  

 หมวดงบประมาณรายจ่ายโอนลด 

 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
 แผนงาน  การศึกษา 
 งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
 ประเภท  เงินเดือนพนักงาน 
 รายการ  
 เงินเดือนพนักงาน  จำนวน 1,068,288 บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 

- ตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษาระดับต้น อัตราเงินเดือนเดิม 
27,480 บาท เป็นเงิน 329,760 บาท 

- เงินปรับปรุงเงินเดือน ตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษาระดับต้น 
เป็นเงิน 16,260 บาท 

- ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นเงิน 180,720 บาท 
- ตำแหน่งครู คศ 1 อัตราเงินเดือนเดิม 22,430 บาท เป็นเงิน 

269,160 บาท 
- ตำแหน่งครู คศ 1 อัตราเงินเดือนเดิม 19,550 บาท เป็นเงิน 

234,600 บาท 
- เงินปรับปรุงเงินเดือน ตำแหน่งครู คศ 1 เป็นเงิน 37,788 บาท 

โอนครั้งนี้ลด 4,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 759,768 บาท 
 
- เพื่อให้การโอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 
และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี ่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 จึงขอให้ที ่ประชุมสภา อบต. บ้านในดง ได้
พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว จำนวน 1 รายการ ว่า
เห็นชอบหรือไม่ประการใด 
 

มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้โอนงบประมาณ 
 รายจ่ายดังกล่าว จำนวน 1 รายการ โดยคะแนนเสียง (เป็นเอกฉันท์) ดังนี้ 

- เห็นชอบ 9  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ -   เสียง 
- งดออกเสียง 1  เสียง 



- ไม่อยู่ในที่ประชุม -  เสียง 
- ลาประชุม -   เสียง 

 
 
 3.5 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม 

ตามระเบียบ ข้อ 22/2  

ประธานสภา อบต. - ขอเชิญ นายก อบต. ชี้แจงรายละเอียด 

นายก อบต. - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 

    ข้อ 10 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1 และข้อ 22/2 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

    “ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และ
นโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่เพิ ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย
และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบ
แล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามาสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว” 

    ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพิ่มเติม ตามระเบียบ ข้อ 22/2 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม 
ตามระเบียบฯ ข้อ 22/2 ทั้งนี้การเพิ่มเติมเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
โครงการฝึกอบรมชุมปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 



มติที่ประชุม - เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ ่มเติม ตาม
ระเบียบฯ ข้อ 22/2 

ระเบียบวาระท่ี ๔ กระทู้ถาม 
- ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติอื่นๆ 
  5.5 การจัดงานปิดทองหลวงพ่อตัด วัดชายนา ประจำปี 2563 
ประธาน สภา อบต. - ด้วยในปีนี้ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการวัดชายนา ประชุมกันเพื่อจัดงาน

ปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อตัดวัดชายนา ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2563 
ขอให้สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ร่วมกันจัดงานบุญ นี้ ให้สำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี และจะมีการเชิญประชุมเป็นระยะ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนถึงวัน
งาน 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 
ประธานสภา อบต. - มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
 
 ปิดประชุมเวลา ๑5.๐๐ น. 
 
 (ลงชื่อ)                            ผู้บันทึก 
 (นายวิศิษฐ์   สังข์สุวรรณ) 
 เลขานุการสภา อบต. บ้านในดง 
(ลงชื่อ)                              ผู้ตรวจ 
 (นายศักดา  ลำทะแย) 
 ประธานสภา อบต. บ้านในดง 
 
 

 (ลงชื่อ)    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายนรินทร์  ทนยิ้ม) 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง 
 
 

 (ลงชื่อ)   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายอนุวัตร  สีนาก) 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง 
 
 

 (ลงชื่อ)   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายสมบูรณ์  คำเพ็ง) 



 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง 


