
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป#  พ.ศ. 2564 

วันท่ี  25  กุมภาพันธ�  พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. 
ณ ห/องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

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

ผู/มาประชุม  
1. นายบัณฑิต เบ�าคํา ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 
2. นายสุเทพ  อุปฌาย� รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 
3. นางสงบ เร่ิมศรี สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ที่ 2 
4. นายชาญชัย แสนสีมล สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ที่ 3 
5. นายป1ยะ เพชรพัฒนมงคล สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ที่ 3 
6. นายชาญชัย น�อยหว�า สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ที่ 4 
7. นายอุ�ทอง  ศรีดาดาน สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ที่ 4 
8. นายมนัส พลศักด์ิ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ที่ 5 
9. นายดวง  ปริมาตัง สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ที่ 7 

10. นายสาํเรียง เรืองฤาหาร สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ที่ 7 
11. นางนุสสรณ� เต็มตาวงษ� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ที่ 8 
12. นายบุญถ่ิน บุตรดี สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ที่ 8 
13. นายสามารถ  ขันทะโคตร สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ที่ 9 
14. นายสหสนัต� ต�นเกตุ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ที่ 10 
15. นายนัฐพล  น�อยจันทร�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ที่ 10 
16. นายวิทยา   อาษากิจ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ที่ 11 
17. นายบุญเพ็ง วงศ�ศรี สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ที่ 12 
18. นางบุญเพ็ง ลักษณะเปBCย สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ที่ 12 

ผู�มาร�วมประชุม   จํานวน 18 คน  
ผู�ลาประชุม  จํานวน  -  คน  
ผู�ไม�มาร�วมประชุม  จํานวน  -  คน 

ผู/เข/าร�วมประชุม 

1 นายอําพันธ� อรัญปFกษ� นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 
2 นายบุญโจม แสนสีมล รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 
3 นายป1ยวิทย�  โชติเกียรติ รองปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ  
4 นายทศพร   ทันแล�ว หัวหน�าสํานักงานปลัด 
5 นายสมชาย  คําควร ผู�อํานวยการกองช�าง 
6 นายธวัชชัย  ใบภักดี ผู�อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม 
7 นางสุฎารัตน�  ศิริจันทร� ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
8 นายบุญมี   ศูนยราช นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.  
เม่ือท่ีประชุมพร�อมแล�ว นายบัณฑิต เบ�าคํา ประธานสภาองค�การบาริหารส�วนตําบลบงเหนือ ได�ตรวจ

และนับจํานวนผู�เข�าร�วมประชุม เม่ือเห็นว�าครบองค�ประชุมแล�ว จึงได�กล�าวเป1ดการประชุมสภาองค�การบริหาร
ส�วนตําบลบงเหนือ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปB พ.ศ. 2564 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจ/งให/ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  : สวัสดีท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ คณะผู�บริหาร       

หัวหน�าส�วนราชการ เละผู�เข�าร�วมรับฟFงการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบล   
บงเหนือ ทุกท�าน วันนี้ เปLนการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ                
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 สมัยแรก ประจําปB พ.ศ. 2564 

   ซ่ึงในวันนี้ เราก็จะมีเรื่องในประเด็นหลักๆ ท่ีจะนําเสนอเพ่ือให�ท่ีประชุมสภา
 องค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือได�รับทราบและพิจารณาร�วมกัน รายละเอียด
ปรากฏตามระเบียบวาระการประชุมท่ีได�แจกไปแล�ว  

ท่ีประชุม   : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล/ว 
ประธานสภาฯ  2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว 
   : ขอให�สมาชิกสภาฯ ทุกท�าน อ�านและตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุม        
   ครั้งท่ีแล�ว  

ท่ีประชุม   : อ�านบันทึกการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ สมัยวิสามัญ        
  สมัยท่ี 2 ประจําปB พ.ศ. 2563 เม่ือวันท่ี 24 - 25 กันยายน พ.ศ. 2563 

ประธานสภาฯ   : ตามท่ีสมาชิกสภาฯ ทุกท�าน ได�อ�านและตรวจสอบบันทึกการประชุมครั้งท่ีแล�ว     
  มีสมาชิกสภาฯ ท�านไดจะแก�ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม�  ถ�าไม�มี ขอมติท่ีประชุมรับรอง 

ท่ีประชุม  : มีมติรับรองรายงานการประชุม ด�วยคะแนนเสียง คือ 
    รับรองรายงานการประชุม  จํานวน 18 เสียง 
    ไม�รับรองรายงานการประชุม  จํานวน  -  เสียง 
    งดออกเสียง   จํานวน  -  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  
   3.1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท/องถ่ิน ขององค�การบริหาร
   ส�วนตําบลบงเหนือ ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประธานสภาฯ : ด�วยรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 
 บัญญัติให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ต�องรายงานผลการดําเนินงานต�อประชาชนใน
 เรื่องการจัดทํางบประมาณการใช�จ�าย และผลการดําเนินงานในรอบปB เพ่ือให�
 ประชาชนมีส�วนร�วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองค�กรปกครอง
 ส�วนท�องถ่ิน และระเบียบระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาองค�กร
 ปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กําหนดคณะกรรมการติดตามและ
 ประเมินผลแผนพัฒนาท�อง ถ่ิน ทําการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 ท�องถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผล
 แผนพัฒนาต�อผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภาท�องถ่ิน 
 คณะกรรมการพัฒนาท�อง ถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
 แผนพัฒนา ให�ประชาชนในท�องถ่ิน ทราบโดยท่ัวกันอย�างน�อยปBละหนึ่งครั้งภายใน
 เดือนธันวาคมของทุกปB ท้ังนี้ให�ป1ดประกาศโดยเป1ดเผยไม�น�อยกว�าสามสิบวัน 
   และครั้งนี้ เพ่ือพิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประจําปBงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือรายงานให�สภาองค�การบริหารส�วนตําบล     
บง เหนื อ ได� รั บทราบ  แล� ว เ สนอผู� บ ริ ห าร  คณะกรรมการ พัฒนาท� อง ถ่ิ น               
และประธานสภาฯ จากนั้นก็ประกาศให�ประชาชนทราบ โดยท่ัวกัน ซ่ึงเอกสารการ
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปBงบประมาณ พ.ศ. 2563       
ได�แจกให�ไปแล�ว  

ท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจาณา 
  ๔.๑ การพิจารณากําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป# พ.ศ. 2564 และวันเริ่ม

สมัยประชุมสามัญ ประจําป#สมัยแรกของป#ถัดไป (พ.ศ. 2565)  

ประธานสภาฯ  : ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 ข�อ 53 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการประชุมสภาสภาท�องถ่ิน หมวด 2         
 การประชุม ข�อ 21 กําหนดว�า ในปBหนึ่งให�มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลาย
สมัยแล�วแต�สภาองค�การบริหารส�วนตําบลจะกําหนด แต�ต�องไม�เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจําปB ให�สภาองค�การบริหารส�วนตําบลกําหนด สมัยประชุมสามัญ
สมัยหนึ่งๆ ให�มีกําหนดไม�เกิน 15 วัน โดยการกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ
ประจําปB ระยะเวลาและวันเริ่มต�นประชุมสามัญประจําปBของแต�ละสมัยในปBนั้น และ
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปBของปBถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจําปB สมัยแรกของปBถัดไป ให�ประธานสภาฯ นําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญ
ประจําปBสมัยแรกของแต�ละปB ในส�วนรายละเอียดประการพิจารณากําหนดสมัย
ประชุมสามัญประจําปB ก็จะขอเชิญ นายทศพร ทันแล�ว หัวหน�าสํานักงานปลัด     
เปLนผู�ชี้แจงและอธิบายรายละเอียด ต�อไป  
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หัวหน�าสํานักงานปลัด : เรียนท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ สมาชิกสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลบงเหนือ คณะผู�บริหาร หัวหน�าส�วนราชการ เละผู�เข�าร�วมรับฟFงการ
ประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ ทุกท�าน กระผม นายทศพร ทันแล�ว 
ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักงานปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ ขออนุญาตเรียน
ชี้แจงเก่ียวกับการกําหนดสมัยประชุมสภา อบต.บงเหนือ สมัยสามัญ ตามระเบียบฯ 
ว�าด�วยการประชุมสภาท�านประธานสภาฯ ได�แจ�งไปแล�ว ซ่ึงเราสามารถกําหนดสมัย
ประชุม สมัยสามัญได� 2 สมัย หรือหลายสมัยแล�วแต�สภาจะกําหนด แต�ต�องไม�เกิน    
4 สมัย พร�อมท้ังกําหนดสมัยแรกของปBถัดไปด�วย สมัยประชุมสามัญของเราในปBท่ี
ผ�านมา เราจะกําหนดไว� 4 สมัย คือ  

   สมัยท่ี 1 (สมัยแรก) เดือน กุมภาพันธ�  
   สมัยท่ี 2 เดือน พฤษภาคม  
   สมัยท่ี 3 เดือน สิงหาคม  
   สมัยท่ี 4 เดือน ตุลาคม  

   ดังนั้น ในการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปBของ อบต.บงเหนือ 
จําเปLนต�องมีความสอดคล�องกับลักษณะการปฏิบัติงานราชการประจํา และทาง
สํานักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ ได�ทําเอกสารสรุปในการกําหนด
สมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ โดยกําหนดไว�เปLนตัวเลือก ดังนี้  

   สมัยท่ี 1 ต้ังแต�วันท่ี 15 ถึง 28 เดือน กุมภาพันธ� 2564 รวมระยะเวลา 
14 วัน เรื่องท่ีสําคัญในวาระการประชุม คือ การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปB 
พ.ศ.  2564 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจําปBสมัยแรกของปB ถัดไป          
(พ.ศ. 2565)  

            สมัยท่ี 2 ต้ังแต�วันท่ี 17 ถึง 31 เดือน พฤษภาคม 2564 รวมระยะเวลา 
15 วัน เรื่องท่ีสําคัญในวาระการประชุม คือ การพิจารณาปรับปรุง ทบทวน เพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท�องถ่ิน ครั้งท่ี 3 
ประจําปBงบประมาณ พ.ศ. 2564  

   สมัยท่ี 3 ต้ังแต�วันท่ี 10 ถึง 24 เดือน สิงหาคม  2564 รวมระยะเวลา 
15 วัน เรื่องท่ีสําคัญในวาระการประชุม คือ การพิจารณาร�างข�อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําปB   

   สมัยท่ี 4 ต้ังแต�วันท่ี 17 ถึง 31 เดือน ตุลาคม 2564 รวมระยะเวลา     
15 วัน เรื่องท่ีสําคัญในวาระการประชุม คือ พิจารณารายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  

   สําหรับวันเริ่มสมัยประชุมสภาฯ ประจําปB พ.ศ. 2565 ต้ังแต�วันท่ี 15     
ถึง 28 เดือน กุมภาพันธ� 2565 รวมระยะเวลา 15 วัน 
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   แต�เนื่องจาก ปBงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคณะกรรมการการเลือกต้ัง
จังหวัดสกลนคร อาจจะกําหนดให� มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร          
ขององค�การบริหารส�วนตําบลภายในเดือนพฤษภาคม เปLนต�นไป และนั่นจะทําให�
สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลและคณะผู�บริหารหยุดการปฏิบัติหน�าท่ี       
ซ่ึงจะมีผลต�อกระทบการพิจารณาเห็นชอบเก่ียวกับการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) และปรับปรุงทบทวน เพ่ิมเติม แผนพัฒนาท�องถ่ิน        
(พ.ศ. 2561 - 2565 (เพ่ิมเติมครั้งท่ี 3)) ประจําปBงบประมาณ พ.ศ. 2564  

   ดังนั้น จึงจะขอแก�ไขเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญ ประจําปB สมัยท่ี 2 
จากเดิม ต้ังแต�วันท่ี 17 ถึง 31 เดือน พฤษภาคม 2564 แก�ไขใหม�เปLน ต้ังแต�วันท่ี 
16 ถึง 30 เดือน เมษายน 2564  

   ในประเด็นหลักๆ ของข�อมูลท่ีกล�าวมานี้เปLนเพียงข�อมูลเพ่ือใช�ประกอบการ
ตัดสินใจของท�านสมาชิกสภาฯ ทุกท�าน ในการกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ
ขององค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ ต�อไป ขอบคุณคับ 

ประธานสภาฯ : ตามท่ีท�านหัวหน�าสํานักงานปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ ได�นําเรียน
ข�อมูลเพ่ือประกับการติดสินใจในการกําหนดสมัยประชุมสภาฯ ก็ขอให�ท่ีประชุมสภา
ฯ ร�วมกันพิจารณาและปรึกษาร�วมกันว�าจะกําหนดประชุมสภาฯ สมัยสามัญก่ีสมัย  
ในปB พ.ศ. 2564 มีระยะเวลาก่ีวัน วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ พร�อมท้ังกําหนดวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจําปB สมัยแรกของปBถัดไปด�วย  

ท่ีประชุม : ร�วมกันพิจารณาข�อมูลสมัยประชุมสภาฯ ตามท่ี หัวหน�าสํานักงานปลัด องค�การ
บริหารส�วนตําบลบงเหนือ เสนอ 

ประธานสภาฯ  : ขอมติท่ีประชุมสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท�านใดต�องการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้หรือไม� 
หากไม�มีท�านใดเปลี่ยนแปลง เรื่องกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปB พ.ศ. 2564 
และสมัยแรกของปB พ.ศ. 2565 ตามท่ีท�านหัวหน�าสํานักงานปลัด องค�การบริหาร
ส�วนตําบลบงเหนือ ได�นําเสนอข�อมูลมา ขอมติท่ีประชุมสภาฯ ครับ 

ท่ีประชุม   : มีมติเห็นชอบ ด�วยคะแนนเสียง คือ  
    เห็นชอบ  จํานวน 18 เสียง 
    ไม�เห็นชอบ  จํานวน  -  เสียง 
    งดออกเสียง จํานวน  -  เสียง 

   โดยกําหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจําปB พ.ศ. 2564 และวันเริ่ม
สมัยประชุมสภาฯ สามัญสมัยแรก ประจําปB พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

   สมัยท่ี 1 วันท่ี 15 - 28 เดือน กุมภาพันธ� 2564 กําหนด 14 วัน 
   สมัยท่ี 2 วันท่ี 16 - 30 เดือน เมษายน 2564 กําหนด 15 วัน 
   สมัยท่ี 3 วันท่ี 10 - 24 เดือน สิงหาคม  2564 กําหนด 15 วัน 
   สมัยท่ี 4 วันท่ี 17 - 31 เดือน ตุลาคม 2564 กําหนด 15 วัน 
   กําหนดวัน เริ่ มส มัยประชุมสภาฯ ส มัยสา มัย  ส มัยแรก ประจํ าปB               

พ.ศ. 2565 คือ วันท่ี 15 - 28 เดือน กุมภาพันธ� 2565 กําหนด 14 วัน 

ท่ีประชุม  : รับทราบ 
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 4.2 การพิจารณาจัดต้ังวัดปAาโคกหินแผง บ/านโคกสวัสดี หมู�ท่ี 6 
ประธานสภาฯ  : สําหรับการพิจารณาเรื่องการจัดต้ังวัดปUาโคกหินแผง บ�านโคกสวัสดี หมู�ท่ี 6 

รายละเอียดต�างๆ ให�ท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เปLนผู�ชี้แจง  

นายก อบต.บงเหนือ : ด�วย นายสัญชัย คําควร ตําแหน�ง กํานันตําบลบงเหนือ ได�ย่ืนหนังสือมายังองค�การ
บริหารส�วนตําบลบงเหนือ เรื่องขออนุญาตจัดต้ังวัดปUาโคกหินแผง บ�านโคกสวัสดี   
หมู�ท่ี 6  เหตุผล วัดปUาโคกหินแผงหรือท่ีพักสงฆ�โคกหินแผง หมู�ท่ี 6 ตําบลบงเหนือ 
อําเภอสว�างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เม่ือประมาณปB พ.ศ. 2520 มีพระสงฆ�หลาย
รูปเดินธุดงค�มาพํานักจําพรรษาอยู�สถานท่ีแห�งนี้ และใช�สถานท่ีพักสงฆ�โคกหินแผงนี้
ปฏิบัติธรรม เพราะเปLนสถานท่ีเงียบและสงบ ต�อมาพระสงฆ�ท่ีดูแลสถานท่ีท่ีพักสงฆ�
แห�งนี้ ท�านได�มรณภาพ แต�ก็ยังมีพระสงฆ�ท่ีพํานักอยู�ได�ดูแลบูรณะสานต�อพัฒนา
เรื่อยมา จนกระท้ัง เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 จนถึงปFจจุบัน โดยมี
ประธานสงฆ�ท่ีชาวบ�านให�ความเคารพนับถือ คือพระอาจารย�ณัฐชัย กุสโล พร�อมด�วย
พระสงฆ�หลายรูป รวมท้ังชาวบ�านได�ร�วมมือร�วมแรงร�วมใจพัฒนาและบูรณะวัดแห�งนี้
ให�เจริญข้ึน อาคารเสนาสนะต�างๆ ในวัดนี้ ได�ก�อสร�างเสร็จสมบูรณ�เรียบร�อยอีกท้ัง
สถานท่ีแห�งนี้เปLนสถานท่ีท่ีองค�หลวงปูUอุ�นหล�า ฐิตธัมโม (เจ�าอาวาสวัดปUาแก�วชุมพล 
อําเภอสว�างแดนดิน จังหวัดสกลนคร) ได�มาพํานักเปLนครั้งคราว พระสงฆ�จํานวน
หลายรูปก็พํานักจําพรรษาอยู� อีกท้ังชาวบ�านโคกสวัสดีและหมู�บ�านใกล�เคียง ก็ได�ใช�
สถานท่ีวัดแห�งนี้เปLนสถานท่ีประกอบพิธีทางพุทธศาสนาอยู�เปLนประจํา เปLนสถานท่ีท่ี
ชาวบ�านให�ความเคารพ เปLนสถานท่ีท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ�าน ในวันสําคัญทาง
พุทธศาสนาชาวบ�านก็ใช�สถานท่ีวัดแห�งนี้ประกอบพิธีตามวิธีชาวพุทธ แต�เนื่องจากวัด
หรือท่ีพักสงฆ�แห�งนี้ยังไม�มีใบตราต้ังวัดท่ีถูกต�องตามกฎหมาย  

   ดังนั้น สํานักพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ได�แนะนําให�จัดทํารายงานการ
ประชุมประชาคมหมู�บ�าน ให�ชาวบ�านให�ความเห็นชอบ เพ่ือดําเนินการขออนุญาต
จัดต้ังวัดให�ถูกต�องตามกฎหมาย โดยย่ืนเรื่องและเอกสารรายงานการประชุม
ประชาคมหมู�บ�าน เพ่ือให�สภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ ได�พิจารณา
เห็นชอบ ต�อไป  

ประธานสภาฯ  : ตามท่ีท�าน นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ ได�กล�าวรายละเอียดต�างๆ 
เก่ียวกับการจัดต้ังวัดปUาโคกหินแผงไปแล�วนั้น ก็จะขอมติท่ีประชุมสภาฯ ว�าเห็นชอบ
ในการจัดต้ังวัดปUาโคกหินแผงหรือไม�และจะ ต�องไม�กระทบต�อสิ่งแวดล�อมในด�าน
ต�างๆ เช�น ด�านดิน เสียง น้ํา  และ อากาศ  

ท่ีประชุม   : มีมติเปLนเอกฉันท� เห็นชอบให�จัดต้ังวัดปUาโคกหินแผง โดยไม�กระทบต�อสิ่งแวดล�อม
  ท้ังด�านดิน เสียง น้ํา และ อากาศ ด�วยคะแนนเสียง คือ  

    เห็นชอบ  จํานวน 18 เสียง 
    ไม�เห็นชอบ  จํานวน  -  เสียง 
    งดออกเสียง จํานวน  -  เสียง 
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 4.3 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการแก/ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ�าย     
ในหมวดค�าครุภัณฑ� ท่ีดินและส่ิงก�อสร/าง ขององค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 
ประจําป#งบประมาณ พ.ศ.  2564 

ประธานสภาฯ : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยวิธีการงบประมาณองค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4       
การโอนและแก�ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข�อ 29 การแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ�าย ในหมวดค�าครุภัณฑ� ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง ท่ีทําให�คุณลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก�อสร�าง ให�เปLนอํานาจอนุมัติ    
ของสภาท�องถ่ิน  

ท่ีประชุม  : รับทราบ 

ประธานสภาฯ : ดังนั้น วันนี้จึงขอให�ท่ีประชุมสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ         
พิจารณาอนุมัติการแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�าย ในหมวด        
ค�าครุภัณฑ� ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง ซ่ึงจะให� ผู� อํานวยการกองช�าง เปLนผู�ชี้แจง             
ในรายละเอียด ต�อไป  

ผอ.กองช�าง  : สําหรับ การขอแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�าย ในงบลงทุน     
หมวดค�าครุภัณฑ� เปLนครุภัณฑ� และท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง ในวันนี้เปLนงบประมาณ      
ท่ีได�รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปBงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 ตามรายละเอียดดังนี้  

   1. ค�าครุภัณฑ� : แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน งบลงทุน ค�าครูภัณฑ� ครุภัณฑ�สํารวจ ค�าจัดซ้ือเทปวัดระยะทาง 

  รายละเอียดข/อความเดิม 
   เพ่ือจ�ายเปLนค�าจัดซ้ือเทปวัดระยะทาง จํานวน 2 ม�วน จํานวนเงิน 3,000 

บาท โดยมีลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  
   - เทปมีความยาว 100 เมตร/330 ฟุต 
   - มีตัวเลขบอกท่ี 10 ซม. และขีดแบ�งย�อยทุกๆ 2 มม. 
   - หน�ากว�างของเส�นเทป 13 มม. 
   - มีด�ามจับและท่ีหมุนม�วนเทปและโครงปYองกันเส�นเทป 
  รายละเอียดข/อความใหม� 
   เพ่ือจ�ายเปLนค�าจัดซ้ือเทปวัดระยะทาง จํานวน 1 ม�วน จํานวนเงิน 3,000 

บาท โดยมีลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  
   - เทปมีความยาว 100 เมตร/330 ฟุต 
   - มีตัวเลขบอกท่ี 10 ซม. และขีดแบ�งย�อยทุกๆ 2 มม. 
   - หน�ากว�างของเส�นเทป 13 มม. 
   - มีด�ามจับและท่ีหมุนม�วนเทปและโครงปYองกันเส�นเทป 

ท่ีประชุม   : รับทราบ 
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   2. ค�าท่ีดินและส่ิงแก�สร/าง : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         
งานก�อสร�างโครงสร�างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง โครงการขุดลอก
หนองสวรรค� บ�านดอนหัน หมู�ท่ี 2  

  รายละเอียดโครงการเดิม  
   - โ ค ร ง ก า ร ขุ ด ลอ ก หน อ งส ว ร ร ค�  บ� า น ดอ น หั น ห มู� ท่ี  2  ขน า ด 

กว�าง 107.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพ้ืนขุดลอก 
ไม�น�อยกว�า 5,211.00 ตร.ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม�น�อยกว�า 14,201.00 ลบ.ม.   

 (ตามแบบ อบต.บงเหนือ เลขท่ี 31/2563 ) พร�อมปYายโครงการ  
 ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร งบประมาณ  498,000 บาท 

   ขออนุมัติเปล่ียนแปลงโครงการ 
   เหตุผลความจําเปEน 
      - ปริมาณน้ําท่ีขุดลอกตอนท่ี 1 (ตอนบน) ซ่ึงดําเนินการในปBงบประมาณ 2563 

มีปริมาณน้ําเต็มสระตามปริมาณกักเก็บและใช�ผลิตน้ําประปาต้ังแต�ปลายปB         
พ.ศ. 2563 จนถึงปFจจุบัน 

      - โดยหากจะดําเนินการขุดลอกสระน้ําตอนท่ี 2 (ตอนล�าง) ต�องทําการปล�อยน้ํา
ออกท้ังหมดและเกรงว�าคันดินท่ีก้ันระหว�างสระน้ําตอนบนและตอนล�างซ่ึงเปLนคันดิน
ก้ันใหม�ท่ีดําเนินการในปBงบประมาณท่ีผ�านมา หากปล�อยน้ําในสระตอนล�างออก เกรง
ว�าคันดินท่ีดําเนินการนั้นอาจจะต�านหรือรับน้ําหนักน้ําของสระตอนบนไม�ได� คันคูท่ี
ก้ันระหว�างสองตอนอาจเกิดพังทลาย ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงคือ (1) น้ําในสระท้ัง
ตอนบนและตอนล�างจะไม�มีปริมาณน้ํากักเก็บไว�สํารอง (2) หากดําเนินการหรือมีผู�
รับจ�างทํางานแล�วหากเกิดเหตุการณ�ดังกล�าวข้ึน ผู�รับจ�างจะไม�รับผิดชอบและเหตุท่ี
เกิดข้ึนไม�ได�ต้ังงบดําเนินการไว�อาจจะส�งผลกระทบกับงานระยะยาวท้ังประชาชนท่ีใช�
น้ําและหน�วยงานเจ�าของเรื่อง  ซ่ึง อบต.บงเหนือ ได�ขอมติท่ีประชุมหมู�บ�านในวัน
จัดทําแผนพัฒนาตําบลและท่ีประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงเปLนโครงการก�อสร�าง
ใหม� โดยต้ังอยู�ในหมวดเดิมและงบประมาณเท�าเดิม มีรายละเอียดดังนี้ 

   โครงการขออนุมัติเปล่ียนแปลง/โอนต้ังรายการใหม� 
        โครงการก�อสร�างวางท�อระบายน้ํา คสล. บ�านดอนหัน หมู�ท่ี 2   
   ช�วงท่ี 1 ใช�ท�อ คสล. ขนาด ø 0.60 x 1.00 เมตร  ความยาว 145.00  

เมตร บ�อพัก จํานวน 3.00  บ�อ   
   ช�วงท่ี 2  วางท�อระบายน้ํา คสล. ขนาด ø  0.30 x 1.00 เมตร ความยาว  

255.00 เมตร บ�อพัก จํานวน 25.00 บ�อ  หรือมีความยาวท�อระบายน้ําพร�อมบ�อ
พักไม�น�อยกว�า 418.12  เมตร (ตามแบบ อบต.บงเหนือกําหนด) 

  งบประมาณ  498,000  บาท 
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ประธานสภาฯ  : ตามท่ีผู�อํานวยการกองช�าง ได�กล�าวถึงรายละเอียดการขอแก�ไขเปลี่ยนแปลง       
คําชี้แจงงบประมาณรายจ�าย ในหมวดค�าครุภัณฑ� ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง ไปแล�วนั้น   
จึงขอมติท่ีประชุมว�าเห็นควรจะอนุมัติตามรายการดังกล�าว หรือไม�  

ท่ีประชุม   : มีมติเห็นชอบอนุมัติ  คือ  
    เห็นชอบ  จํานวน 18 เสียง 
    ไม�เห็นชอบ  จํานวน  -  เสียง 
    งดออกเสียง จํานวน  -  เสียง 

   4.4 การพิจารณาจ�ายขาดเงินสะสม  
ประธานสภาฯ   : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน      
   การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2547 
   หมวด 8 เงินสะสม ข/อ 89 องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอาจจ�ายขาดจากเงินสะสม
   โดยได�รับอนุมัติจากสภาท�องถ่ิน ภายใต�เง่ือนไขดังต�อไปนี้  
    1) ให�กระทําได�เฉพาะกิจการซ่ึงอยู�ในอํานาจหน�าท่ีขององค�กรปกครองส�วน
   ท�องถ่ิน ซ่ึงเก่ียวกับด�านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปLนการเพ่ิมพูน
   รายได�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร�อน
   ของประชาชน ท้ังนี้ ต�องเปLนไปตามแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   
   หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด  
    2) ได�ส�งเงินสมทบกองทุนส�งเสริมกิจการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
   แต�ละประเภทตามระเบียบแล�ว  
    3) เม่ือได�รับอนุมัติให�จ�ายขาดเงินสะสมแล�ว องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน

  ต�องดําเนินการก�อหนี้ผูกพันและเบิกจ�ายให�เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม�เกินหนึ่งปB
  ถัดไป หากไม�ดําเนินการ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให�การจ�ายขาดเงินสะสมนั้นเปLน
  อันพับไป 

   การพิจารณาอนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม งานก�อสร�างโครงสร�างพ้ืนฐาน       
งบลงทุน ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง ขององค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ ประจําปB
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จะอยู�ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก�อสร�าง
โครงสร�างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง ในรายละเอียดของแต�ละ
โครงการ จะให� นายป1ยวิทย� โชติเกียรติ  ตําแหน�ง รองปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล
บงเหนือ รักษาราชการแทน ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ ได�กล�าวถึง
รายละเอียดแต�ละโครงการ ต�อไป  

รองปลัด อบต. : สําหรับโครงการก�อสร�างพ้ืนฐานท่ีจะขออนุมัติจ�ายขาดเงินสะสมต�อสภาองค�การ
 บริหารส�วนตําบลบงเหนือ  ดังนี้    

   1. โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองโพธิ์           
บ�านบงเหนือ หมู�ท่ี 1 (ช�วงท่ี 3) ขนาดกว�าง 5.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล�ทางข�างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไม�น�อยกว�า  
900.00 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.บงเหนือกําหนด) พร�อมปYายโครงการ จํานวน        
1 ปYาย งบประมาณ 499,000 บาท 
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   2. โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ�านโนนสะอาดไปวัดปUา
แก�วชุมพล  หมู�ท่ี 9 (ช�วงท่ี 3) ขนาดกว�าง 5.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล�ทางข�างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไม�น�อยกว�า  
900.00  ตร.ม. (ตามแบบ อบต.บงเหนือ กําหนด) พร�อมปYายโครงการ จํานวน       
1 ปYาย งบประมาณ 499,000 บาท 

   3. โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ�านดอนหัน-บ�านพิมพ�
พัฒนา หมู�ท่ี 2,10 (ช�วงท่ี 3) ขนาดกว�าง 5.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล�ทางข�างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไม�น�อยกว�า  
900.00  ตร.ม. (ตามแบบ  อบต.บงเหนือ กําหนด)  พร�อมปYายโครงการ จํานวน     
1 ปYาย งบประมาณ 499,000 บาท  

   4. โครงการปรับแต�งพ้ืนท่ีรอบอาคาร ศพด.(หลังใหม�) บ�านบงเหนือ หมู�ท่ี 1 
  พ้ืนท่ีกว�าง 55.00 เมตร ยาว 37.50 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม�น�อยกว�า 

 500.00 ลบ.ม. พร�อมขุดชักร�องระบายน้ําตามแนวกําแพงรั้ว ท้ังสามด�าน        
ขนาดกว�าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 147.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุด
 ไม�น�อยกว�า 23.60 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.บงเหนือ กําหนด)  

 งบประมาณ  55,000 บาท 
   5. โครงการปรับปรุงซ�อมแซมถนนลูกรังสายไปนาแม�บานเย็น บ�านจําปา 

หมู�ท่ี 3  ผิวจราจรกว�าง 4.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร หรือมีปริมาณหิน
ลูกรังไม�น�อยกว�า 259.00 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.บงเหนือกําหนด) งบประมาณ  
30,000 บาท 

   รวมท้ังหมด 5 โครงการ จํานวนเงิน 1,582,000 บาท  

ประธานสภาฯ : ตามท่ีนายป1ยวิทย� โชติเกียรติ  ตําแหน�ง รองปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 
รักษาราชการแทน ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ ได�นํากล�าวอธิบาย
รายละเอียดโครงการต�างๆ ก็ขอให�ท่ีประชุมสภาฯ ได�พิจารณาถึงเหตุผลความจําเปLน
ต�างๆ ว�าเห็นชอบท่ีจะอนุมัติให�จ�ายขาดเงินสะสมหรือไม�  

ท่ีประชุม   : มีมติเห็นชอบอนุมัติให�จ�ายขาดเงินสะสม ด�วยคะแนนเสียง คือ  
    เห็นชอบ  จํานวน 18 เสียง 
    ไม�เห็นชอบ  จํานวน  -  เสียง 
    งดออกเสียง จํานวน  -  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ   
   : ไม�มี 

ประธาน สภาฯ  : ท่ีประชุมมีใครจะเสนออะไรอีกหรือไม� 
ท่ีประชุม  : ไม�มี 
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ประธานสภาฯ  : ในเม่ือท่ีประชุมสภาฯ ไม�มีผู�ใดประสงค�ท่ีจะเสนอหรือสอบถามอีก ผมขอป1ดการ
 ประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปB     
พ.ศ. 2564 และขอขอบคุณทุกท�านท่ีได�สละเวลามาร�วมประชุมโดยพร�อมเพรียงกัน 
ขอขอบคุณครับ 

เลิกประชุมเวลา   16.30  น. 
 
 
 

   (ลงชื่อ)     ชาญชัย  น�อยหว�า   ผู�บันทึกรายงานการประชุม 
             (นายชาญชัย  น�อยหว�า) 
   ตําแหน�ง  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 
 

(ลงชื่อ)       สุเทพ  อุปฌาย�    ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสุเทพ  อุปฌาย�) 
   ตําแหน�ง  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ  
 
    
   (ลงชื่อ)     ชาญชัย  แสนสีมล  ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายชาญชัย  แสนสมีล) 
   ตําแหน�ง  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ท่ี 3 
 
    
   (ลงชื่อ)      วิทยา  อาษากิจ   ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายวิทยา  อาษากิจ) 
   ตําแหน�ง  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ท่ี 11 
 

   (ลงชื่อ)      บัณฑิต  เบ�าคํา   ผู�รับรองรายงานการประชุม 
              (นายบัณฑิต  เบ�าคํา) 
   ตําแหน�ง  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ  
 
 

 

 


