
  

(ส ำเนำ)  
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมุจลินท์ 

สมัยสำมัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งที่ 1 
วันที่ 1  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2564  เวลำ  9.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมุจลินท์  ชั้น 2 
 

ผู้มำประชุม 
 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1. นายมานะ          เหรียญทอง ประธานสภา อบต.มุจลินท์ มานะ          เหรียญทอง 
2. นายสมยศ          สุขมูล รองประธานสภา อบต.มุจลินท์ สมยศ          สุขมูล 
3. นายวินัย            ชมบุญ สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  1 วินัย            ชมบุญ 
4. นายสังเวียน        พุธสกุล    สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  2 สังเวียน        พุธสกุล    
5. นายเสน่ห์           พรหมญาติ สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  3 เสน่ห์           พรหมญาติ 
6. นายมนต์ชัย         บุญน้า สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  4 มนต์ชัย         บุญน้า 
7. นางสมจิต            กันยา สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  4 สมจิต          กันยา  
8. นางอุบล             ข าสกุล สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  5 นางอุบล       ข าสกุล 
9. นายเทียรศักดิ์      มาดี สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  6 เทียรศักดิ์      มาดี 
10. นายเอนก           ขันทอง สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  7 เอนก           ขันทอง 
11. นายประจิน         อินทรา สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  7 ประจิน         อินทรา 
12 นายเดชาวัจน์       อยู่คงวสุสิรี    สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  8  เดชาวัจน์       อยู่คงวสุสิร ี
13. นางสายรุ้ง          หวานเหนอื สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  8 สายรุ้ง          หวานเหนือ 
14 นางเดือนแรม      กลิ่นชะเอม สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  9 เดือนแรม      กลิ่นชะเอม 
15 นางสาวศิริทิพย์    นิยมศิลป์ ปลัด อบต. / เลขานุการสภา อบต. มุจลินท์ ศิริทิพย์         นิยมศิลป์ 

 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1. นายธวัชชัย       บุญน้า นายก อบต. มุจลินท์ ธวัชชัย        บุญน้า 
2. นายนาวี          มิ่งมงคล   รองนายก อบต.มุจลินท์  - 
3. นางสาวถนัฐฐา  สมงาม   เลขานุการนายก อบต.มุจลินท์  ถนัฐฐา          สมงาม 
4. นายอดิศักดิ์     จันทร์พร   นายช่างโยธาช านาญงาน  อดิศักดิ์         จันทร์พร   
5. นางรัชนีย์         พุ่มบานเย็น   ผู้อ านวยการกองคลัง  รัชนีย์            พุ่มบานเย็น   
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ผู้มาประชุม  15        คน 
ผู้ลาประชุม                      -         คน 
ผู้ขาดประชุม      -         คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม                4         คน 
  

เริ่มประชุมเวลำ       9.30 น. 
 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์           เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายมานะ  เหรียญทอง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลมุจลินท์   กล่าวเปิดการประชุมสภา อบต.มุจลินท์  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  
ประจ าปี พ.ศ. 2564    ตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์ แนะน าพนักงานส่วนต าบล  นายอดิศักดิ์  จันทร์พร  โอน/ย้าย  มาด ารงต าแหน่ง นายช่าง

โยธาช านาญงาน องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  ตั้งแต่วันที่  4  มกราคม  2564 
 

ที่ประชุม  ยินดีต้อนรับ 
 

ระเบียบวำระท่ี  2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม  
 

2.1) เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมุจลินท์  สมัยสำมัญ 
       สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 วันที่  28  ธันวำคม  2563                 (เอกสำรแนบท้ำย 1) 
 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท ์ ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯ  ได้จัดส่งเอกสารส าเนารายงานการประชุมสภา อบต.มุจลินท์ 
สมัยสามัญ   สมัยที่  4  ครั้งที่  2   วันที่   28  ธันวาคม  2563    รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย 1 ให้สมาชิกสภาฯได้ตรวจดูเรียบร้อยแล้วนั้น    มีท่านใดจะแกไ้ขรายงาน
การประชุมหรือไม ่   

 

ที่ประชุม  ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์ ขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วย 
 

ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวำระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อทรำบ 
  เรื่อง  เสนอเพื่อทรำบ ของนำยก อบต.มุจลินท์ 
นำยก อบต.มุจลินท์ แจ้งให้ทราบว่า 
  -ถนนสายหนองเข้ หมู่ 6- หมู่ 9  มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ

ชลประทาน  อบต.มุจลินท์  ได้ตรวจสอบกับชลประทาน  โดยส่งพิกัดถนนสายหนองเข้  
ตรวจสอบพบว่า  ชื่อถนนสาย 2 ขวา  7  ซ้าย  อยู่ในเขตรับผิดชอบของชลประทาน  หาก
จะด าเนินการโครงการปรับปรุงถนนฯดังกล่าว  ต้องขออนุญาตจากชลประทานก่อน และอยู่
ระหว่างอบต.เขียนแบบและขออนุญาตไปท่ีชลประทานช่องแค 
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  -ถนนสายพนังกั้นน้ าหมู่ 4-หมู่ 6 (หลังวัดมุจลินท์)  อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุญาตจาก
ชลประทานช่องแค  เพื่อด าเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเป็นถนนลาดยาง 

 

 ที่ประชุม  รับทราบ  
  เรื่อง เสนอเพื่อทรำบ ของปลัด อบต. 
 

ปลัด อบต.มุจลินท์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

-โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช  สายศาลาแดง  หมู่ที่  3  ต าบลมุจลินท์  จ านวนเงิน  
78,900.-  บาท  สภามีมติเมื่อสมัยประชุมสามัญสมัยที่  4  ครั้งที่  1  วันที่  18  ธันวาคม  
2563  ให้จ่ายจากเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวนเงิน  78,900. -  
บาท  
          เนื่องจากได้ตรวจสอบเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
อบต.มุจลินท์ได้ตั้งจ่าย  โครงการก าจัดวัชพืชและผักตบชวาในแหล่งน้ า  จ านวนเงิน  
100,000.-  บาท  อยู่ในแผนงานการเกษตร  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  หน้า  46/49  
และมีเงินงบประมาณเพียงพอที่จะด าเนินการโครงการฯดังกล่าว 
          ดังนั้นเพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบการใช้จ่ายเงิน  จึงขอให้ใช้จ่ายเงินใน
ข้อบัญญัติฯ ที่ตั้งจ่ายไว้ก่อน 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
    

ระเบียบวำระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
 

4.1) เรื่อง  ก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี พ.ศ. 2564  และก ำหนดสมัยประชุม
สำมัญ  ประจ ำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2565 

 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์  แจ้งให้ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องให้สมาชิกสภาทราบ 
 

เลขำนุกำรสภำ อบต.มุจลินท ์ แจ้งระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
 

          ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 20  นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก 
ตามข้อ 6 แล้ว การประชุมสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ  
 (1) การประชุมสามัญ 
 (2) การประชุมวิสามัญ 
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ข้อ 21  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย    
ประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น
น าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม                   
     เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น ท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้  หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี  หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว  ให้ประธาน
ท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้                            
 

           พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7   พ.ศ. 2562  มาตรา  53  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย 
หรือหลายสมัย แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด  แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  วัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด และมาตรา  53  
วรรคสี่  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ  ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน  แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีก  จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ    

       

มติที่ประชุม    ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ. 2564  จ านวน  4  สมัย  ดังนี้  

                       สมัยที่ 1  เริ่มตั้งแต่ วันที่  1-15  กุมภาพันธ์  2564   มีก าหนด 15 วัน 
           (สมัยแรกของปี  2564  สภา อบต.มุจลินท์ ได้ก าหนดไว้แล้ว  และครั้งนี้เป็นการ
ประชุมสภาฯ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2564) 

                        สมัยที่ 2  เริ่มตั้งแต่ วันที่  1-15  เมษายน  2564  มีก าหนด 15 วัน 
                        สมัยที่ 3  เริ่มตั้งแต่ วันที่  10-24  สิงหาคม  2564   มีก าหนด 15 วัน 
                        สมัยที่ 4  เริ่มตั้งแต่ วันที่  16-30  ธันวาคม  2564   มีก าหนด 15 วัน 
 

  ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี   พ.ศ. 2565  สมัยแรก เริ่มตั้ งแต่วันที่   1-15           
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565  

        

      4.2)  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564                           (เอกสำรแนบท้ำย  2) 

 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์  เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  ชี้แจงรายละเอียด 
 

ปลัด อบต.มุจลินท์ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของ
ส านักปลัด  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวด
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  จ านวน  2  
เครื่องๆ ละ  32,400.-  บาท จ านวนเงิน  64,800.-  บาท 
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 ข้อควำมเดิม  จดัหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านัก
งบประมาณ  ธันวาคม  2562 
ข้อควำมใหม่  จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านัก
งบประมาณ  ธันวาคม  2563 
      รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  2 

   แจ้งระเบียบที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ดังนี้ 
       ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2563   ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน          
ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์ ตามที่ปลัด  ได้ชี้แจงรายละเอียดการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย     
และแจ้งระเบียบที่เก่ียวข้องให้สมาชิกทราบ  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่

 

ที่ประชุม     ไม่มี 
 

ประธำนสภำ อบต. มุจลินท ์ ผมขอมติที่ประชุมด้วย 

 

มติที่ประชุม    อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ  เป็นเอกฉันท์ 
       เห็นชอบ  13   เสียง 
       ไม่เห็นชอบ 0  เสียง 
       งดออกเสียง 1 เสียง   (ประธานสภา) 
 

      4.3) เรื่อง กำรพิจำรณำคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ  เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรกำรศึกษำของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมุจลินท์ 

 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์ เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการคัดเลือก 
 

ปลัด อบต.มุจลินท์   ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน  5  ท่าน  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 
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ที่ประชุม     มีมติคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาของ อบต.มุจลินท์  จ านวน  

5  ท่าน  ดังนี้ 
1. นายวินัย ชมบุญ    สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์  หมู่ที่  1 
2. นายเสน่ห์ พรหมญาติ สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์  หมู่ที่  3 
3. นางอุบล ข าสกุล  สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์  หมู่ที่  5 
4. นางสายรุ้ง   หวานเหนือ สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์  หมู่ที่  8 
5. นางเดือนแรม  กลิ่นชะเอม สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์  หมู่ที่  9 

 

      4.4)  เรื่อง  ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
                                                                                                         (เอกสำรแนบท้ำย  3) 
 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์ ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจงรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจ าเป็นการขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมให้ที่ประชุมสภาฯทราบ 

 

นายก อบต.มุจลินท์ โครงการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ 2564  จ านวน  3  โครงการ     
รวมเป็นเงิน 341,200.-  บาท  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 3 มีดังนี้ 

 

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  1 (ซอยบ้านนางสายหยุด       
ชมบุญ)  โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)  กว้าง 4 เมตร  หนา 0.05 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  200  ตารางเมตร  ระยะทางยาว  50  เมตร   จ ำนวนเงิน  
73,800.-  บำท  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า  49 
 

2.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายคลองล าเป็ด หมู่ที่  4 ต าบลมุจลินท์  ผิวจราจรกว้าง         
2.50 เมตร ยาว  800 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่จราจรไม่น้อยกว่า  2,000 
ตารางเมตร  จ ำนวนเงิน  126,900.-  บำท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 หน้า 3  
 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันฉลาด หมู่ที่ 6 ต าบลมุจลินท์ ผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 4 เมตร  ยาว  60 เมตร  หนา  0.15  เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
240  ตารางเมตร  จ านวนเงิน  140,500.- บำท  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า  51                  
เหตุผลความจ าเป็น  เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไปมา  การขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
สะดวกมากขึ้น 
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ปลัด อบต./เลขำนุกำรสภำฯ ตามที่นายก อบต.มุจลินท์  ชี้แจงรายละเอียดโครงการ  3  โครงการ  อยู่ในอ านาจหน้าที่  
ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 มาตรา  67 (1) จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก และอยู่ในอ านาจหน้าที่ 
ตาม พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา  16 (2)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษา
ทางบกทางน้ าและทางระบายน้ า  

 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2561  ข้อ  89  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  ภายใต้
เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง

เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้  
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  ไม่น้อยกว่าสามเดือน  และกันไว้
อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้น  ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยค านึงถึงฐานะการเงินการ
คลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

ขอให้ผู้อ านวยการกองคลัง  ชี้แจงข้อมูลสถานะการเงินการคลังและการกันเงินสะสม
ส ารองจ่าย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงินฯ ต่อไป 

 

ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  ขอชี้แจงรายละเอียด ข้อมูลสถานะการเงินการคลัง ของอบต.มุจลินท์  ดังนี้ 
   เงินสะสม ณ วันที่ 1  กุมภาพันธ์  2564          =24,668,306.95   บาท 
  หัก จา่ยขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ  2563                

จ านวน  4  โครงการ             =9,664,000.-      บาท 
หัก จ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ  2564                

จ านวน  9  โครงการ             =1,619,000.-      บาท 
   คงเหลือ                           =13,385,306.95   บาท 
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    หักกันเงิน  ตามระเบียบ ฯ ข้อ  89   
1) เงินเดือน 600,000X3 เดือน    =1,800,000.- บาท  
2) - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  400,000X3 เดือน   =1,200,000.- บาท 

 - เบี้ยยังชีพผู้พิการ  80,000X3  เดือน   =240,000.-      บาท 
 - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 3,000X3  เดือน                =9,000.- บาท 
 3)  อาหารเสริม(นม)      =150,000.- บาท 
 4)  อาหารกลางวัน      =270,000.- บาท 
                                                       =3,669,000.-    บาท 
                                                                                    คงเหลือ         =9,716,306.95   บาท 
                      หัก กันเงินสาธารณภัยของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 10 %     =2,400,000.-    บาท 
    คงเหลือน าเงินสะสมไปใช้จ่ายได้    =7,316,306.95    บาท 
 นายก อบต.ขออนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสม 3  โครงการ           =341,200.-          บาท 
 คงเหลือเงินสะสม     =6,975,106.95    บาท 
 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์ ตามที่ นายก อบต.มุจลินท์  ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจ าเป็น  การจ่าย
ขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รวม  3  โครงการ  รวมเงินที่ขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม  รวมทั้งสิ้น  341,200.-  บาท และปลัด อบต.ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้
สมาชิกทุกท่านทราบ  และ ผอ.กองคลัง ได้ชี้แจงข้อมูลสถานะการเงินการคลังของ อบต.
มุจลินท์ ให้สมาชิกในที่ประชุมทราบ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่   

 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมอนุมัติ   จ่ายขาดเงินสะสม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รวม 3 โครงการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น  341,200.- บาท  
ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม อนุมัตใิห้จ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 341,200.-  บาท   
  เห็นชอบ      13   เสียง    
  ไม่เห็นชอบ         0     เสียง 
  งดออกเสียง        1     เสียง  (ประธานสภา) 
 
ระเบียบวำระท่ี  5   เรื่องอ่ืนๆ 
       -ไม่มี- 
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ประธำนสภำ อบต. มุจลินท ์ ผมขอปิดการประชุมสภา อบต.มุจลินท์  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2564 

 

ปิดประชุม     เวลา  12.00  น. 
 

                                                        ศิริทิพย์  นิยมศิลป์                        ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 
(นางสาวศิริทิพย์  นิยมศิลป์) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 
 

 
 

                                                            วินัย   ชมบุญ 
                                                       (นายวินัย    ชมบุญ)                       ประธานตรวจรายงานการประชุม 

สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ 1 
 
                                                             อุบล  ข าสกุล 

                                                       (นางอุบล  ข าสกุล)            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ 5 

 
                                          เอนก  ขันทอง 
                                                          (นายเอนก ขันทอง)               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม        

สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ 7 
 
 

                                                           มานะ   เหรียญทอง   
                                   (นายมานะ  เหรียญทอง)     
                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  
                                  
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 34  เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรอง
รายงานการประชุมครั้งใดแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น  ลงชื่อในรายงานการประชุม นั้น ไว้เป็นหลักฐาน)  
 

 
                                


