
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ /๒๕6๒ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายบุญรอด  สะอ้ืนรัมย์ ประธานสภาฯ บุญรอด  สะอ้ืนรัมย์  
๒ 
๓ 

นายหนูนิตย์ บัวชา 
นายฉลวย  ธรรมธุระ 

รองประธานสภาฯ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑ 

ฉลวย  ธรรมธุระ 
ฉลวย  ธรรมธุระ 

 

๔ นายอุทิศ  พันธ์รัมย์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑ อุทิศ  พันธ์รัมย์  
๕ นางโสภา  ลาล าโกน ส.อบต.หมู่ที่ ๒ โสภา ลาล าโกน  
๖ นายเกื้อ  รอบคอบ ส.อบต.หมู่ที่ ๒ เกื้อ  รอบคอบ  
๗ นายเกษร  พิศพล ส.อบต.หมู่ที่ ๓ เกษร  พิศพล  
๘ นายภาณุพงษ์  มุ่งดี ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ภาณุพงษ์  มุ่งดี  
๙ นายประสาน  ส าเลิศรัมย์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ประสาน  ส าเลิศรัมย์  
๑๐ นายหมั่น  ส ารวมรัมย์ ส.อบต.หมู่ที่ ๕ หมั่น  ส ารวมรัมย์  
๑๑ นายสอน  มุ่งดี ส.อบต.หมู่ที่ ๖ สอน  มุ่งดี  
๑๒ น.ส.ส าราญ  ก่ายกอง ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ส าราญ  ก่ายกอง  
๑๓ นายอาคม  ดีต่อ ส.อบต.หมู่ที่ ๗ อาคม  ดีต่อ  
๑๔ นายสุพจน์ สุรพัฒน์กรปภา ส.อบต.หมู่ที่ ๗ -ลากิจ-  
๑๕ นายยงยุทธ  มุ่งดี ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ยงยุทธ  มุ่งดี  
๑๖ นายสุระพล  มุ่งดี ส.อบต.หมู่ที่ ๘ สุระพล  มุ่งดี  
๑๗ นายวิชญ์พล  ไตรศร เลขานุการสภาฯ วิชญ์พล  ไตรศร  
ผู้มาประชุม จ านวน  ๑6  คน      ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน  1 คน (ลากิจ) 

ผู้เข้ารว่มประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางศุภาพิชญ์  แสงโทโพธิ์ นายก อบต. ศุภาพิชญ์  แสงโทโพธิ์  
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
9 

นายสุทธิศักดิ์  สะรวมรัมย์ 
นายประยุทธ สะอาดรัมย์ 
นายมานิตย์ บุราสิทธิ์ 
นายประสิทธิ์ ส ารวมรัมย์ 
นายแสน โนนทราย 
นางธัญภัทร บุญคร่ า 
นายจ าปี  สุขเลา 
นายภาณุพันธ์ บริสุทธิ์ 

รองนายก อบต. 
รองนายก อบต. 
เลขานุการนายก อบต. 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

สุทธิศักดิ์  สะรวมรัมย์ 
ประยุทธ สะอาดรัมย์ 
มานิตย์ บุราสิทธิ์ 
ประสิทธิ์ ส ารวมรัมย์ 
แสน โนนทราย 
ธัญภัทร บุญคร่ า 
จ าปี  สุขเลา 
ภาณุพันธ์ บริสุทธิ์ 

 

10 
๑1 
๑2 
13 

น.ส.พัชรินทร์ ศรีพลัง 
น.ส.สมจิตย์ซ้ายก่า 
นางภาวิณี  ดีประจ า 
นางจินดาวรรณ  ชัยรัมย์ 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
รองปลัด อบต. 

พัชรินทร์ ศรีพลัง 
สมจิตย์ ซ้ายก่า 
ภาวีณี  ดีประจ า 
จินดาวรรณ  ชัยรัมย์ 

 

 
/14.นายประจวบ... 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

14 
15 
16 

นายประจวบ  กิมประโคน 
น.ส.ธชษร  บุญเพ่ิม 
น.ส.ปริศนา  บุราสิทธิ์ 

นักพัฒนาชุมชน 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
ผช.นักวิเคราะห์ฯ 

ประจวบ  กิมประโคน 
ธชษร บุญเพิ่ม 
ปริศนา  บุราสิทธิ์ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม    16         คน 
 
เริ่มประชุม เวลา  09.๐๐  น 
เลขานุการสภา ตรวจสอบสมาชิกที่ลงลายมือชื่อและเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้วจึง เชิญประธานสภา  

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป    
ประธานสภาฯ ขอเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕6๒  ตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 วันนี้มีสมาชิกลากิจ 1  ท่าน คือ นายสุพจน์  สุรพัฒน์กรปภา  สมาชิกฯหมู่ท่ี ๗ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/256๒  เมื่อวันที่  ๓๐ 

มกราคม  256๒  ซึ่งได้จัดส่งให้กับสมาชิกแล้ว หากมีข้อแก้ไขขอให้เสนอขอแก้ไข ต่อสภา
เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรอง 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
๓.1 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พลเอก เปรมติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและ
รัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ ก าหนดให้มีการไว้ทุกข์โดย ให้
สถานที่ราชการลดธงครึ่งเสา ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
รวม ๗ วัน และให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐไว้ทุกข์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ รวม ๒๑ วัน 

               
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
ประธานสภาฯ  ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาและน าเสนอรายละเอียด 

ประกอบการการพิจารณา เพ่ือให้ผู้บริหารเสนอร่างต่อสภา ต่อไป 
น.ส.ธชษร บุญเพิ่ม ขอเรียนชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ดังนี้ 
นักวิเคราะห์ฯ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งว่าเนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา๑๙ วรรคสาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนา
จังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมาตรีและประกาศใช้แล้วการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
และหน่วยงานของรัฐต้องมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจั งหวัด ซึ่งระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีได้ก าหนดให้จัดท าแผนพัฒนาห้าปี  ดังนั้นเพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน 
ซึ่งมีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) มีความสอดคล้องกัน จึงให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี
ช่วงระยะเวลาห้าปี ตามแนวทางและระเบียบที่ก าหนด โดยก าหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

/ในส่วนของ… 
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ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ ด าเนินการตามระเบียบและแนวทางตาม
หนังสือสั่งการดังกล่าวและจัดท าประชาคมระดับต าบลเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอ
ผู้บริหารเพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความ
เห็นชอบก่อนประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ต่อไป 

(รายละเอียดตามเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดส่งให้สมาชิกล่วงหน้า) 
ประธานสภาฯ  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาตามร่าง

แผนพัฒนาห้าปี ที่ได้จัดท าตามระเบียบและผ่านการประชาคมในระดับต าบลแล้ว หากมี
ประเด็นข้อสงสัยข้อสงสัย ให้สอบถาม เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงและแก้ไขให้ถูกต้อง หาก
ไม่มีขอถามมติที่ประชุม 

มติที่ประชุมฯ   มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) ตามที่เสนอ  
- เห็นชอบ     ๑๕   เสียง   
- ไม่เห็นชอบ   –  เสียง   
- งดออกเสียง  –  เสียง 

 

๔.๒ การพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

ประธานสภาฯ เนื่องจากฝ่ายบริหารได้เสนอขอโอนงบประมาณรายจ่าย และขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
รายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้สภาพิจารณา จึงขอเชิญปลัดชี้แจง
ระเบียบที่เกี่ยวข้องและส่วนต่างๆ น าเสนอรายละเอียดเพ่ือให้สภาฯพิจารณาต่อไป 

นายวิชญ์พล ไตรศร  ขอชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง คือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ ก าหนดให้ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และข้อ ๒๙ ก าหนดให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นเช่นเดียวกัน 

ประธานสภาฯ    ตามที่ปลัดได้ชี้แจงไปแล้ว ดังนั้น ขอให้สมาชิกพิจารณารายละเอียดตามเอกสารรายละเอียด
การขอโอนรายการต่างๆที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดให้สอบถาม 
และส่วนที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง ก่อนที่จะมีการลงมติต่อไป โดยจะมีการพิจารณาไปตามล าดับดังนี้ 

          
  รายละเอียดประกอบการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ( หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ) 
ส านักปลัด  แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  งบลงทุน   ค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ข้อความเดิม  1. เพ่ือจ่ายเป็น   
1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว  
2. ฐานอ านาจ 
2.1 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่6  มิถุนายน  2561  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
2.2 ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ1  ส านักงบประมาณ  ณ  
วันที่ 23  พฤษภาคม  2561 

 
/ข้อความใหม่… 
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ข้อความใหม่  1. เพ่ือจ่ายเป็น 
1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว  
2. ฐานอ านาจ 
2.1 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561  

       เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
2.2 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 
2562 โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 15  มีนาคม  2562 
 

กองช่าง   แผนงานอุตสาหกรรมโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
รายการเดิม  ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ไทยเจริญ  ม.6  สายทาง บร ถ 128 – 

057    งบประมาณ   107,000  บาท  
1. เพื่อจ่ายเป็น 
1.1 ค่าด าเนินการตามโครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านใหม่ไทยเจริญ ม.6 
พ้ืนที่ด าเนินการ/สายทาง    สายทาง บร ถ 128 – 057 ชื่อสายทางประชาอุทิศ 
ขนาดโครงการกว้างข้างละ 3.50 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางตามสภาพ  
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 210.00  ตร.ม. + งานท่อระบายน้ า 0.40 ม. จ านวน 1 แถว 
รวม 6 ท่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดอ่ืนๆให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง 
รายการประกอบแบบข้อก าหนดรายการเฉพาะแห่งโดย อบต.บุโพธิ์)  
2. ฐานอ านาจ 
2.1 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561  

       เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
2.2 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2561 (พ.ศ. 2561 - 2564) ของ    
อบต.บุโพธิ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 (แผนงานเคหะและชุมชน  โครงการที่ 12 หน้า 76) 

 

รายการใหม่  ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ไทยเจริญ  ม.6 สายทาง บร ถ 128 – 
057   งบประมาณ  107,000  บาท   
1. เพื่อจ่ายเป็น 
1.1 ค่าด าเนินการตามโครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านใหม่ไทยเจริญ ม.6 
พ้ืนที่ด าเนินการ/สายทาง    สายทาง บร ถ 128 – 057 ชื่อสายทางประชาอุทิศ 
ขนาดโครงการกว้าง 3.50 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางตามสภาพ  พ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 210.00  ตร.ม. + งานท่อระบายน้ า 0.40 ม. จ านวน 1 แถว รวม 
6 ท่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดอ่ืนๆให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง 
รายการประกอบแบบข้อก าหนดรายการเฉพาะแห่งโดย อบต.บุโพธิ์)  
2. ฐานอ านาจ 
2.1 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561  

       เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
2.2 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2561 (พ.ศ. 2561 - 2564) ของ    
อบต.บุโพธิ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 (แผนงานเคหะและชุมชน  โครงการที่ 12 หน้า 76) 
 
 

/การโอนงบ... 
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การโอนงบประมาณรายจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ส านักปลัด โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน 2  รายการ 

1. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   
รายการเดิม  ครุภัณฑ์การเกษตร 

ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์   จ านวน  6,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ stihl mas 180 ขนาด 0.8 แรง  บาร์ไม่เกิน 12  นิ้ว 

 

รายการใหม่   ครุภัณฑ์โรงงาน 
ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์          จ านวน  6,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ stihl mas 180 ขนาด 0.8 แรง   บาร์ไม่เกิน 12  นิ้ว 
2. แผนงานส่งเสริมการเกษตร 

รายการเดิม  ครุภัณฑ์การเกษตร 
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า(แบบข้อแข็ง)       จ านวน  9,500  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า(แบบข้อแข็ง)  จ านวน  1  เครื่อง 

รายการใหม่   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า(แบบข้อแข็ง)     จ านวน  9,500  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า(แบบข้อแข็ง)  จ านวน  1  เครื่อง 

 

รายละเอียดการโอนลดโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย 
ส านักปลัด 
โอนลดจาก   งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (ส านักปลัด) 

  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินขั้นพ้ืนฐาน(FR) 
งบประมาณก่อนโอน  42,730 บาท  
โอนลดครั้งนี้       22,700   บาท 
คงเหลือ     20,030 บาท 

 

โอนเพิ่มจ านวน  5  รายการ เป็นเงิน  16,300  บาท ดังนี้ 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (ส านักปลัด) 
1.ครุภัณฑ์การเกษตร 
1.1 ค่าจัดซื้อถังฉีดน้ าแบบ(2in1) จ านวน  2 ถัง ๆละ 2,900  บาท  

ตั้งงบประมาณไว้  1,500     บาท 
    โอนเพิ่มครั้งนี้  4,300  บาท 
    รวมเป็นเงิน  5,800  บาท 
 

2. ครุภัณฑ์โรงงาน 
2.2 ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ stihl mas 180 ขนาด 0.8 แรง  บาร์ไม่เกิน 12  นิ้ว 

ตั้งงบประมาณไว้  6,000     บาท 
     โอนเพิ่มครั้งนี้  6,000  บาท 
     รวมเป็นเงิน          12,000  บาท 
 

/3. ครุภัณฑ์ดับเพลิง… 
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3. ครุภัณฑ์ดับเพลิง 
3.1 ค่าจัดซื้อข้อแยกสามทาง 

ตั้งงบประมาณไว้  5,000     บาท 
     โอนเพิ่มครั้งนี้  2,700  บาท 
     รวมเป็นเงิน           7,700  บาท 
 

3.2 ค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ าดับเพลิงชนิดปรับฝอยเกลียวใน   ขนาด  2.5   นิ้ว 
ตั้งงบประมาณไว้  2,200     บาท 

     โอนเพิ่มครั้งนี้  1,000  บาท 
     รวมเป็นเงิน           3,200  บาท 
 

3.3 ค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ าล าตรงสวมเร็วแบบเปลี่ยนหัวฉีดได้ ขนาด 2.5*24   นิ้ว 
ตั้งงบประมาณไว้  1,500     บาท 

     โอนเพิ่มครั้งนี้  2,300  บาท 
     รวมเป็นเงิน           3,800  บาท 
 

.ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จ านวน  4  รายการ เป็นเงิน  6,400  บาท ดังนี้ 
ส านักปลัด    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)     

  จ านวน 1 เครื่อง     ราคา  4,300  บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 5 ภาพ       ต่อนาที (ipm)  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

 

กองคลัง  งานบริหารงานคลัง 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  จ านวน 3 
เครื่องๆละ700 บาท   
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 7816 ได้  
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz  
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้  
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 
Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย  

/กองสวัสดิการ… 
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กองสวัสดิการสังคม   งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  จ านวน 3 
เครื่องๆละ700 บาท   
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 7816 ได้  
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz  
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้  
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 
Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 

 
กองช่าง    งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  จ านวน 3 
เครื่องๆละ700 บาท   
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 7816 ได้  
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz  
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้  
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 
Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 

 
กองช่าง โอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    
งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย  
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   

    งบประมาณ  145,000.00 บาท 
    งบประมาณก่อนโอน 117,441.00 บาท   
    จ านวนเงินที่โอนลด 84,500.00 บาท 
    งบประมาณหลังโอน 32,941.00 บาท  
 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จ านวน 3 รายการ เป็นเงิน  84,500  บาท ดังนี้ 
1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งบลงทุน   ค่าท่ีดินและสิ่ง ก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
1.1  โครงการก่อสร้างถนนดิน สายทาง บร  ถ 128-056 (รอบสระหนองคอหม้อ) 
บ้านหนองตาบุญ    หมู่ที่ 5 ต.บุโพธิ์  

สถานที่ด าเนินการ สายทาง บร ถ 128-056 (รอบสระหนองคอหม้อ)บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ 5 ต.บุโพธิ์ 
สภาพเดิม ถนนดิน  กว้างเฉลี่ย  4.00 -12.00 เมตร  ยาว  435.00 เมตร 
 

/ด าเนินการ… 
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ด าเนินการ 1.  ยกระดับถนนดินจากทางเชื่อมสาย บร ถ 128 - 005 (บ้านหนองตาบุญ –            

บ้านใหม่ไทยเจริญ)ไปตามแนวทางถนนเดิม รอบสระหนองคอหม้อ ขนากผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยกระดับถนนดินจากพ้ืนดินเดิม 0.75 เมตร ยาว 100.00 เมตร และหรือ
ปริมาตรดินขุดถมรวมไม่น้อยกว่า 275  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดเกลี่ยยกระดับเชิงลาด
ตามแนวเชื่อมทางเดิม 
2. เกลดเกลี่ยปรับแต่งคันคู จากแนวถนนสาย บร ถ128-005(บ้านหนองตาบุญ-บ้านใหม่
ไทยเจริญ) ตามแนวทางเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00  เมตร ยาวรวม  435.00  เมตร
และหรือพ้ืนที่ด าเนินการรวมไม่น้อยกว่า 2,175.00  ตารางเมตร 
3. วางท่อระบายน้ า ขนาด 0.40  เมตร ยาว 31 ท่อน  จ านวน 1  แถว พร้อมซีเมนต์ 
ยาแนวรอยต่อรายละเอียดอื่นๆให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง รายการประกอบแบบ
ข้อก าหนด รายการเฉพาะแห่งโดยองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์   

งบประมาณ 65,000.00  บาท 
 

1.2  โครงการขุดฝั่งท่อระบายน้ า หมู่ที่ 2  บ้านตูมหวาน ต.บุโพธิ์ 
สถานที่ด าเนินการ สายทาง บร ถ 128 – 002 (บ.ตลาดโพธิ์ - บ.หนองเก้าข่า) บ้านตูมหวาน หมู่ที่ 2  ต.บุโพธิ์ 
สภาพเดิม ไหล่ทางดิน  กว้างเฉลี่ย  2.00 เมตร 
ด าเนินการ 1. ขุดวางงท่อระบายน้ า ขนาด 0.60 เมตร จ านวน 1 แถว จ านวน 2 ท่อน พร้อมซีเมนต์ยาแนว 

2. ขุดวางท่อระบายน้ า ขนาด 0.80  เมตร  จ านวน  3  แถว  รวมจ านวน  5 ท่อน  พร้อม
ซีเมนต์ยาแนวรอยต่อ  รายละเอียดอื่นๆให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง รายการประกอบ
แบบ ข้อก าหนด รายการเฉพาะแห่ง  โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์   

งบประมาณ  12,500  บาท 
 

2 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่าจัดซื้อแบบหล่อลูกปูนทรงเหลี่ยม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบบหล่อลูกปูนทรงเหลี่ยม จ านวน  3ลูก ขนาด 15 x15x15
เซนติเมตร  พร้อมเหล็กกระทุ้ง จ านวน 1 แท่ง จ านวน 1 ชุด 

งบประมาณ   7,000  บาท 
 

กองการศึกษาฯ โอนลดงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน 2 รายการ 
แผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

1. รายการเดิม  ครุภัณฑ์การเกษตร 
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า(แบบข้อแข็ง)    จ านวน  9,500  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า(แบบข้อแข็ง)  จ านวน  1  เครื่อง 

 
รายการใหม่   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า(แบบข้อแข็ง)     จ านวน  9,500  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า(แบบข้อแข็ง)  จ านวน  1  เครื่อง 
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2.รายการเดิม ครุภัณฑ์ส านักงาน    
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ชั้น 40 ช่อง ล้อเลื่อน(ตู้เก็บเอกสาร 

    งบประมาณ  5,000.00 บาท 
    งบประมาณก่อนโอน 5,000.00 บาท  

    จ านวนเงินที่โอนลด 5,000.00 บาท 
    งบประมาณหลังโอน       0.00 บาท  
รายการใหม่ ครุภัณฑ์ส านักงาน  

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด  
    งบประมาณ        0.00 บาท 
    งบประมาณก่อนโอน       0.00 บาท   
    จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม 5,000.00 บาท 
    งบประมาณหลังโอน 5,000.00 บาท  
 

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาตามรายละเอียดรายการและโครงการที่เสนอ หากมีประเด็น
ข้อสงสัยข้อสงสัย ให้สอบถาม เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง หากไม่มีขอถามมติที่ประชุม 

มติที่ประชุมฯ   มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามที่เสนอ  
- เห็นชอบ  ๑๕  เสียง   
- ไม่เห็นชอบ – เสียง   
- งดออกเสียง – เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ เปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ในเรื่องต่างๆ เมื่อไม่มีสมาชิกเสนอ

เพ่ิมเติม ขอปิดการประชุม  
ปิดประชุม เวลา  ๑๑.๓๐  น. 
 
 

(ลงชื่อ)   วิชญ์พล  ไตรศร เลขานุการสภาฯ/ผู้บันทึก 
        (นายวิชญ์พล ไตรศร)   

(ลงชื่อ) หมั่น  ส ารวมรัมย์    คณะกรรมการตรวจฯ (ลงชื่อ) สุพจน์  สุรพัฒน์กรปภาคณะกรรมการฯ 
       (นายหมั่น ส ารวมรัมย์)    (นายสุพจน์  สุรพัฒน์กรปภา) 

(ลงชื่อ) ประสาน  ส าเลิศรัมย์    คณะกรรมการตรวจฯ 
            (นายประสาน  ส าเลิศรัมย์)  
     

(ลงชื่อ) บุญรอด  สะอ้ืนรัมย์    ประธานสภาฯ 
          (นายบุญรอด  สะอ้ืนรัมย์) 
   
 

 

 


