
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ /๒๕๖๓ 

วันศุกร์ ที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายบุญรอด  สะอ้ืนรัมย์ ประธานสภาฯ บุญรอด  สะอ้ืนรัมย์  
๒ นายหนูนิตย์  บัวชา รองประธานสภาฯ หนูนิตย์  บัวชา  
๓ นายฉลวย  ธรรมธุระ ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ฉลวย  ธรรมธุระ  
๔ นายอุทิศ  พันธ์รัมย์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑ อุทิศ  พันธ์รัมย์  
๕ นายเกื้อ  รอบคอบ ส.อบต.หมู่ที่ ๒ เกื้อ  รอบคอบ  
๖ นายเกษร  พิศพล ส.อบต.หมู่ที่ ๓ เกษร  พิศพล  
๗ นายภาณุพงษ์  มุ่งดี ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ภาณุพงษ์  มุ่งดี  
๘ นายประสาน  ส าเลิศรัมย์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ประสาน  ส าเลิศรัมย์  
๙ นายหมั่น  ส ารวมรัมย์ ส.อบต.หมู่ที่ ๕ หมั่น  ส ารวมรัมย์  

๑๐ นายสอน  มุ่งดี ส.อบต.หมู่ที่ ๖ สอน  มุ่งดี  
๑๑ น.ส.ส าราญ  ก่ายกอง ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ส าราญ  ก่ายกอง  
๑๒ นายอาคม  ดีต่อ ส.อบต.หมู่ที่ ๗ อาคม  ดีต่อ  
๑๓ นายสุพจน์ สุรพัฒน์กรปภา ส.อบต.หมู่ที่ ๗ สุพจน์ สุรพัฒน์กรปภา  
๑๔ นายสุระพล  มุ่งด ี ส.อบต.หมู่ที่ ๘ สุระพล  มุ่งด ี  
๑๕ นายวิชญ์พล  ไตรศร เลขานุการสภาฯ วิชญ์พล  ไตรศร  
ผู้มาประชุม จ านวน  ๑๕  คน 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางโสภา  ลาล าโกน ส.อบต.หมู่ที่ ๒ - -ลากิจ- 
๒ นายยงยุทธ  มุ่งดี ส.อบต.หมู่ที่ ๘ - -ลากิจ- 

ผู้ไมม่าประชุม  จ านวน 2 คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นางศุภาพิชญ์  แสงโทโพธิ์ นายก อบต. ศุภาพิชญ์  แสงโทโพธิ์  
๒. นายสุทธิศักดิ์  สะรวมรัมย์ รองนายก อบต. สุทธิศักดิ์  สะรวมรัมย์  
๓. นายประยุทธ  สะอาดรัมย์ รองนายก อบต. ประยุทธ  สะอาดรัมย์  
๔. นายมานิตย์  บุราสิทธิ์ เลขานุการนายกฯ มานิตย์  บุราสิทธิ์  
๕. นายจ าปี สุขเลา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ จ าปี สุขเลา  
๖. นายแสน โนนทราย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ แสน โนนทราย  
๗. นายประสิทธิ์ ส ารวมรัมย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ประสิทธิ์  ส ารวมรัมย์  
๘. นางละมัย โพธิ์สีดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ละมัย โพธิ์สีดี  
๙. นายประจวบ กิมประโคน นักพัฒนาชุมชน ประจวบ กิมประโคน  

๑๐. นางภาวิณี ดีประจ า ผอ.กองการศึกษาฯ ภาวิณี  ดีประจ า  
๑๑. น.ส.สมจิตย์ซ้ายก่า หัวหน้าส านักปลัดฯ สมจิตย์  ซ้ายก่า  
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑๒. นายภาณุพันธ์  บริสุทธิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง ภาณุพันธ์  บริสุทธิ์  
๑๓. นางประทุม กระแสโสม นักวิชาการเงินและบัญชี ประทุม กระแสโสม  
๑๔. น.ส.ธชษร  บุญเพ่ิม นักวิเคราะห์นโยบายฯ ธชษร  บุญเพ่ิม  
๑๕. น.ส.ปริศนา บุราสิทธิ์ ผช.นักวิเคราะห์ฯ ปริศนา บุราสิทธิ์  
ผู้เข้าร่วมประชุม  ๑๕           คน 

 

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น 
เลขานุการสภา  ตรวจสอบสมาชิกที่ลงลายมือชื่อและเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้วจึงเชิญ

ประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป    
ประธานสภาฯ ขอเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย ที่ ๑ / ๒๕6๓  ตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ ขอแนะน าผู้ ใหญ่บ้านที่ ได้รับการแต่งตั้งใหม่ คือนางละมัย โพธิ์สีดี 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ 
  ๑.๒ ขอแจ้งระเบียบเก่ียวกับการลาของสมาชิก หากมีความจ าเป็นขอให้ยื่นใบลา

ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า ๓ วัน โดยขอใบลาและยื่นไว้ที่ส านักปลัด อบต. ยกเว้น     
ลาป่วย ให้ยื่นภายหลังได้ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 

๒๓  ธันวาคม ๒๕๖๒  ซึ่งได้จัดส่งให้กับสมาชิกแล้ว หากมีข้อแก้ไขขอให้เสนอขอแก้ไข 
ต่อสภาเพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรอง 

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  ๓.๑ รายงานสถานะการเงินการคลัง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญผู้แทนอ านวยการกองคลัง รายงานสถานะการเงินการคลัง ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ เพื่อให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไป 
นางประทุม กระแสโสม  ขอชี้แจงรายละเอียดสถานะการเงินการคลัง  และรายงานยอดเงินสะสมที่ 
นักวิชาการเงินและบัญชี น าไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประกอบเอกสารที่ได้แจกให้กับ

สมาชิก ดังนี้ 
ประมาณการรายรับ  จ านวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
รับจริง    จ านวน  ๑๑,๒๙๖,๐๗๐.๒๘  บาท 
เงินทุนส ารองสะสม  จ านวน   ๑๐,๘๗๘,๑๒๓.๗๘    บาท 

  เงินสะสมที่น าไปบริหารได้  จ านวน    ๘,๖๕๐,๒๗๙.๖๑ บาท 
  -ส ารองงบบุคลากร  จ านวน    ๒,๖๑๗,๐๙๕.๐๐ บาท 
  -ส ารองกรณีสาธารณภัย  จ านวน    ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐    บาท 
  คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้ จ านวน    ๓,๐๓๓,๑๘๔.๖๑    บาท 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑ การก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และสมัยแรก
ของปี  ๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ      ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียดและข้อกฎหมายในการก าหนดสมัย 
ประชุมเพ่ือก าหนดสมัยประชุมให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป 

เลขานุการสภาฯ    ขอชี้แจงก าหนดสมัยประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.  ๒๕๕๔)   

ข้อ ๒๑ การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น ๆ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี
ของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปี  สมัยแรกของ
แต่ละปีโดยให้น าความใน 

    ข้อ ๑๑  มาบังคับใช้โดยอนุโลม  
ข้อ ๑๑  (๓)  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้สภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด   
แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ

ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน  
การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมาย ว่าด้วยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ วรรคแรก ก าหนดให้ใน
ปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนดและวรรคสี่ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ  ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน  
แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 

 เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ ขอปรึกษาสมาชิกว่าจะก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ๒๕๖๓  และสมัยแรก 
ประจ าปี ๒๕๖๔ อย่างไร  

นายฉลวย ธรรมธุระ  เสนอ ก าหนดสมัยประชุมประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๓  จ านวน  ๔  สมัยและก าหนด 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑  วันเริ่มประชุมและสมัยประชุม ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ และสมัยแรก ของปีพ.ศ. ๒๕๖๔ 

ดังนี้ 
   สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ (ก าหนดไว้ในสมัยประชุม๑/๖๒) ตั้งแต่วันที่๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
   สมัยที่ ๒/๒๕๖๓  ตั้งแต่วันที่  16  - 30  เมษายน   ๒๕๖๓ 
   สมัยที่ ๓/๒๕๖๓  ตั้งแต่วันที่  ๑๔ - ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
   สมัยที่ ๔/๒๕๖๓  ตั้งแต่วันที่   ๑ - ๑๕   ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
   สมัยที่ ๑/๒๕๖๔  ตั้งแต่วันที่   ๑ - ๑๕   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มี ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ

ก าหนดสมัยประชุมและวันเริ่มประชุมแต่ละสมัย ตามท่ี นายฉลวย ธรรมธุระ เสนอ 
ที่ประชุม เห็นชอบ 
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  ๔.๒ การพิจารณา แก้ไข เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง (ระเบียบฯข้อ ๒๙) 

ประธานสภาฯ   เนื่องจากฝ่ายบริหาร ได้เสนอขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ตามระเบียบฯข้อ ๒๙ เพ่ือให้สภา
พิจารณา จึงขอเชิญปลัดชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง และส่วนต่างๆ น าเสนอรายละเอียด
เพ่ือให้สภาฯพิจารณาต่อไป 

นายวิชญ์พล ไตรศร   ขอชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
ปลัด อบต. งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒ และ

๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ ก าหนดให้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  ตามที่ปลัดได้ชี้แจงไปแล้ว ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกพิจารณารายละเอียดตาม
เอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดให้สอบถาม และส่ วนที่
เกี่ยวข้องได้ชี้แจง ก่อนที่จะมีการพิจารณาลงมติต่อไป โดยจะมีการพิจารณาไปพร้อมกัน 
ตามล าดับดังนี้ 

นายภาณุพันธ์ บริสุทธิ์   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ ได้พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ 
ผอ.กองช่าง รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โครงการพัฒนาและ

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า (ขุดลอกหนองคอหม้อ)หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาบุญ เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
โครงการใหม่เป็นโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 
๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบุ
โพธิ์ ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับซ้อน
กับโครงการดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ  
จึงขอเสนอโครงการเพื่อให้สภาพิจารณา อนุมัต ิตามรายละเอียด ดังนี้ 

  
รายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณเดิม 

แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งาน งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งบ งบลงทุน   
หมวด หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมู่ที่  5  บ้านหนองตาบุญ    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่  5  บ้าน
หนองตาบุญ 

สถานที่ด าเนินการ  1.  สายทาง  บร ถ 128-005 (บ.หนองตาบุญ –บ.ใหม่ไทยเจริญ) 
 2.  สายทาง  บร ถ 128 – 056  (รอบสระหนองคอหม้อ)   

ด าเนินการ  1. ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ในทางหลวงท้องถิ่น 2 สายทาง  ดังนี้ 
1.1 สายทาง  บร ถ 128 – 005 (บ้านหนองตาบุญ – บ้านใหม่ไทยเจริญ)   

ยาว  225.00  เมตร กว้าง  5.00  เมตร  หนา  0.10  เมตร 
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1.2   สายทาง  บร ถ 128 – 056 (รอบสระหนองคอหม้อ)   
ยาว 485.00  เมตรกว้าง  5.00  เมตร หนา 0.10  เมตร  รวมความยาว
ด าเนินการ 710.00  เมตร รวมพื้นที่ด าเนินการทั้งสิ้น 3,550.00 ตารางเมตร  
จะใช้ปริมาตรหินคลุกทั้ง 2 สายทางไม่น้อยกว่า  355.00  ลูกบาศก์เมตร 

 2.  งานติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน1 ป้าย 
รายละเอียดอ่ืนๆ  ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง  รายการประกอบแบบ 

ข้อก าหนดรายการเฉพาะแห่ง โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 
งบประมาณ        200,000  บาท 

 
รายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณที่ขอแก้ไข 

แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งาน งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งบ งบลงทุน   
หมวด หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมู่ที่  5  บ้านหนองตาบุญ  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่  5 
บ้านหนองตาบุญ 

สถานที่ด าเนินการ  1.  สายทาง  บร ถ 128-045 (บ.หนองตาบุญ –บ.สนวน) 
2.  สายทาง  บร ถ 128 – 055  (บ.หนองตาบุญ – บ.บุตาแหบ)   

ด าเนินการ 1. ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ในทางหลวงท้องถิ่น 2 สายทาง  ผิวจราจรกว้าง 
3.00  เมตร  ยาวรวม  1,550.00  เมตร หนา 0.075 เมตร  รวมปริมาตรหินคลุก
ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า  348.75  ลูกบาศก์เมตรและหรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  
211.36  ตัน  
2.  งานติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆ  ให้เป็นไปตามแบบแปลน 

ก่อสร้าง  รายการประกอบแบบข้อก าหนดรายการเฉพาะแห่ง โดย องค์การบริหารส่วน
ต าบลบุโพธิ์ 

งบประมาณ        200,000  บาท       
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกตรวจสอบรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิกแล้ว หากมี

ข้อสงสัยในรายละเอียดให้สอบถามเพ่ือจะได้ชี้แจงเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณา หรือไม่ 
หากไม่มี ขอถามมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  มติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขค าชี้แจงฯ ตามเสนอ  
    เห็นชอบ  ๑๔ เสียง   

ไม่เห็นชอบ   -   เสียง   
งดออกเสียง   -  เสียง 

ประธานสภา  เนื่องจากขณะนี้เวลา 12.00 น.  แล้วก่อนที่จะพิจารณาในวาระต่อไปขอพักการ
ประชุมเพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 

ที่ประชุม   พักการประชุม รับประทานอาหารกลางวัน  1 ชั่วโมง 
ประธานสภา  หลังจากที่ประชุมได้หยุดพักการประชุมเพ่ือรับประทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
   ขอด าเนินการประชุมตามวาระที่เหลือต่อไป 
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๔.๒ การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

ประธานสภาฯ               เนื่องจากฝ่ายบริหารได้เสนอขอให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการโอน 
แก้ไข เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๓ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จึงขอเชิญปลัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ชี้แจงและน าเสนอรายละเอียดเพื่อให้สภาฯพิจารณาต่อไป 

นายวิชญ์พล ไตรศร   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ปลัด อบต ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ3) พ.ศ. 2543  ข้อ 27 การโอน

และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ หรือคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  จึงเชิญส่วนที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดการ
โอนงบประมาณรายจ่ายต่อไป 

นางประทุม กระแสโสม   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 
นักวิชาการเงินและบัญชี รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น เนื่องจากกองคลังได้รับการบรรจุ 

พนักงานส่วนต าบล ในต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ จึงยังขาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณในส่วนดังกล่าวไว้ จึงขอโอนงบประมาณ 
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑ โครงการ ตามรายระเอียด ดังนี้ 
 

งานบริหารงานคลัง 
โอนลดงบประมาณ  
แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป    
งาน งานบริหารงานคลัง 
งบ งบด าเนินงาน  
หมวด หมวดค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  

ตั้งไว้     110,000    บาท     
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 69,961    บาท 
โอนลดจ านวน    17,000    บาท 
 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป    
งาน งานบริหารงานคลัง 
งบ งบลงทุน    
หมวด หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ   ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)   
 จ านวน 1  เครื่อง   
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คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

จ านวนเงิน   17,000    บาท 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม  
2562 โดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ  ณ  วันที่ 15  มีนาคม  
2562) 

ประธานสภา  ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดโครงการแล้ว หากมีข้อสงสัยให้อภิปรายซักถาม 
เมื่อไม่มี จะขอถามมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามเสนอ 
 เห็นชอบ   ๑4  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  -   เสียง 
   งดออกเสียง   -   เสียง 
 

๔.๓ การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค าชี้แจงรายละเอียดโครงการจ่ายขาด
เงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปี ๒๕๖๓ 

ประธานสภา  เนื่องจากฝ่ายบริหารได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจ่ายขาด 
เงินทุนส ารองสะสม จึงขอให้กองช่างน าเสนอรายละเอียดต่อสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบใน
การเปลี่ยนแปลงต่อไป 

นายภาณพันธ์ บริสุทธิ์   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินทุน 
ผอ.กองช่าง ส ารองเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒      

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากมีบางโครงการที่มีความคลาดเคลื่อนในรายละเอียด 
ที่จะด าเนินการก่อสร้าง ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอ
น าเสนอรายละเอียดโครงการเพ่ือให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลง ให้
ถูกต้อง จ านวน ๑ โครงการ ดังนี้ 
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รายละเอียดโครงการเดิมตามที่ได้รับอนุมัติ 
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ไทยเจริญ  หมู่ที่ 6ต าบลบุโพธิ์ 
สถานที่ด าเนินการ  ทางหลวงท้องถิ่น  สายทาง  บร.ถ. 128 -029 (สระโบราณ) บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 6

ต าบลบุโพธิ์ 
ด าเนินการ 1.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  244.00  เมตร  

หนา 0.15  เมตร  และหรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  976.00  ตารางเมตร  ไหล่
ทางดินถมตามสภาพ 
2. ขุดฝังท่อระบายน้ า  ขนาด  0.40  เมตร  จ านวน  1 แถว รวม 5 ท่อน   
พร้อมซีเมนต์ยาแนวรอยต่อ 
3.  ติดตั้งป้ายโครงการ  ตามแบบก าหนด  จ านวน 1  ป้าย 
รายละเอียดอื่นๆให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานงานทาง ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ถนน คศล.ภายในหมู่บ้าน ตามแบบเลขที่  ทถ-2-204  แผ่นที่ 15 และตามแบบก่อสร้าง  
รายการประกอบแบบ ข้อก าหนดรายการเฉพาะแห่ง โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์  
ก าหนด 

งบประมาณ 499,000.00  บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

รายละเอยีดโครงการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ไทยเจริญ  หมู่ที่ 6ต าบลบุโพธิ์ 
สถานที่ด าเนินการ  ทางหลวงท้องถิ่น  สายทาง  บร.ถ. 128 -029 (สระโบราณ)บ้านใหม่ไทยเจริญ  หมู่ที่ 6

ต าบลบุโพธิ์ 
ด าเนินการ 1.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

1.1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว  230.00  เมตร  และ 
1.2 ผิวจราจรกว้าง 3.00  เมตร ยาว  19.00  เมตร หนา 0.15  เมตร และหรือ 
รวมพื้นที่ด าเนินการทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 976.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมตามสภาพ 
2. ขุดฝังท่อระบายน้ า  ขนาด  0.40  เมตร  จ านวน  1 แถว รวม 5 ท่อน   
พร้อมซีเมนต์ยาแนวรอยต่อ 
3.  ติดตั้งป้ายโครงการ  ตามแบบก าหนด  จ านวน 1  ป้าย 
รายละเอียดอื่นๆให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานงานทาง ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ถนน คศล.ภายในหมู่บ้าน ตามแบบเลขที่  ทถ-2-204  แผ่นที่ 15 และตามแบบก่อสร้าง  
รายการประกอบแบบ ข้อก าหนดรายการเฉพาะแห่ง โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์  
ก าหนด 

งบประมาณ 499,000.00  บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกตรวจสอบรายละเอียดตามเอกสารที่และส่วนที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง

แล้ว หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดให้สอบถามเพ่ือจะได้ชี้แจงเพ่ิมเติมประกอบการ
พิจารณา หรือไม่ หากไม่มี ขอถามมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  มติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการ ตามท่ีเสนอ  
   เห็นชอบ  ๑๔ เสียง   

ไม่เห็นชอบ   -   เสียง   
งดออกเสียง   -  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี ๕      เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  เปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทีผู้รับผิดชอบได้ชี้แจง  หากไม่มีสมาชิก
เสนอเพ่ิมเติมอีก ขอปิดประชุม 

ปิดประชุม เวลา  14.00  น. 
 
   (ลงชื่อ)   วิชญ์พล  ไตรศร      เลขานุการสภาฯ/ผู้บันทึก 
    (นายวิชญ์พล  ไตรศร)   
    

(ลงชื่อ)  หมั่น  ส ารวมรัมย์ คณะกรรมการตรวจฯ 
            (นายหมั่น ส ารวมรัมย์) 
       ส.อบต.หมู่ที่ 5 

 
(ลงชื่อ)  สุพจน์  สุรพัฒน์กรปภา คณะกรรมการฯ 

           (นายสุพจน์ สุรพัฒน์กรปภา) 
          ส.อบต.หมู่ที่ 7 
    

(ลงชื่อ) ประสาน  ส าเลิศรัมย์ คณะกรรมการตรวจฯ 
                     (นายประสาน  ส าเลิศรัมย์)  
                                                             ส.อบต.หมู่ที่ 4 
    

(ลงชื่อ)  บุญรอด  สะอ้ืนรัมย์ ประธานสภาฯ 
            (นายบุญรอด  สะอ้ืนรัมย์) 
 

 


