
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ 
วันจันทร์ ที่ ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

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 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 นายสุพจน์ สุรพัฒน์กรปภา ส.อบต.หมู่ที่ ๗ สุพจน์ สุรพัฒน์กรปภา  
๑๔ นายยงยุทธ  มุ่งดี ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ยงยุทธ  มุ่งดี  
๑๕ นายสุระพล  มุ่งด ี ส.อบต.หมู่ที่ ๘ สุระพล  มุ่งดี  
๑๖ นายวิชญ์พล  ไตรศร เลขานุการสภาฯ วิชญ์พล  ไตรศร  

ผู้มาประชุม จ านวน   ๑๖  คน  

ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอาคม  ดีต่อ ส.อบต.หมู่ที่ ๗  -ลากิจ- 
ผู้ไมม่าประชุม จ านวน   ๑  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. ประยุทธสะอาดรัมย์  
๔ นายมานิตย์  บุราสิทธิ์ เลขานุการนายกฯ มานิตย์  บุราสิทธิ์  
๕ นางจินดาวรรณ ชัยรัมย์ รองปลัด อบต. จินดาวรรณ ชัยรัมย์  
๖ น.ส.พัชรินทร์  ศรีพลัง ผู้อ านวยการกองคลัง พัชรินทร์  ศรีพลัง  
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๗ นายประจวบ  กิมประโคน รก.ผอ.กองสวัสดิการฯ ประจวบ  กิมประโคน  
๘ น.ส.สมจิตย์ซ้ายก่า หัวหน้าส านักปลัด สมจิตย์ซ้ายก่า  
๙ นายภาณุพันธ์  บริสุทธิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง ภาณุพันธ์  บริสุทธิ์  

๑๐ นางภาวิณี  ดีประจ า ผอ.กองการศึกษาฯ ภาวิณี  ดีประจ า  
๑๑ น.ส.ธชษร บุญเพ่ิม นักวิเคราะห์นโยบายฯ ธชษร บุญเพิ่ม  
๑๒ น.ส.ปริศนา บุราสิทธิ์ ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ ปริศนา บุราสิทธิ์  

ผู้เข้าร่วมประชุม    ๑๒       คน 
 

เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๐๐  น.  
เลขานุการสภาฯ  ตรวจสอบสมาชิกที่ลงลายมือชื่อและเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว 

จึงเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่  
๑๖  สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุม หากมีข้อความที่จะขอ
แก้ไขเพ่ิมเติมขอให้เสนอขอแก้ไขในที่ประชุม หากไม่มี ขอถามมติที่ประชุมเพ่ือ
รับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง เพื่อทราบ    
–ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖5  ในวาระท่ี ๒ (แปรญัตติ) และวาระท่ี ๓ (ตราเป็นข้อบัญญัติ) 
ประธานสภา อบต.   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์   ได้มีมติรับหลักการในร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  ในการประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และได้
เลือกคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน ๓ คน เพ่ือรับค าแปรญัตติ และพิจารณาค า
แปรญัตติภายในวันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา 
๑๖.๓๐ น.  นั้น  ซึ่ งคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ เสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติต่อประธานสภาฯ และประธานสภาฯได้แจ้งผลการประชุม
ให้กับสมาชิกและผู้บริหารทราบแล้ว ส าหรับรายละเ อียดขอเชิญประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลการพิจารณาแปรญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ ต่อไป    

/นายอุทิศ พันธ์รัมย์... 
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นายอุทิศ พันธ์รัมย์  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการฯ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕     

เพ่ือรับค าเสนอแปรญัตติตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๑๙   สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.ซึ่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่สภาฯ
มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๖5  คณะกรรมการฯได้ปฏิบัติหน้าที่รับค าแปรญัตติ   ปรากฏว่าในห้วง
ระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีสมาชิกสภา อบต.บุโพธิ์ หรือผู้บริหารท้องถิ่นยื่นเสนอค าแปร
ญัตติ เ พ่ือแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2565  แต่อย่างใด และคณะกรรมการฯได้ประชุมพิจารณาแล้ว จึงขอเสนอ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามร่างเดิม 

ประธานสภา อบต.  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอขอแปรญัตติ  จึงไม่มีข้อพิจารณาหรือลงมติ
แก้ไขในวาระนี้  จึงขอคงไว้ซึ่งร่างข้อบัญญัติฉบับเดิม  เพ่ือให้ที่ประชุมสภาพิจารณา
ในวาระที่ ๓  ซึ่งจะเสนอในวาระต่อไป  และขอชี้แจงในส่วนของการพิจารณาใน
วาระ ที่ ๓  คือ การพิจารณาให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖5  ในการพิจารณาในวาระที่ ๓ นั้นจะไม่มี
การอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  หากไม่มีการ
ลงมติเสนอให้มีการอภิปรายก็จะเป็นการลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ เมื่อ
ไม่มีสมาชิกขออภิปราย ขอถามมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบตราเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  เห็นชอบ  ๑๕ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  งดออกเสียง - เสียง 
ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วขั้นตอนต่อไปจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ให้นายอ าเภอล าปลายมาศ เพ่ือพิจารณา
ลงนามต่อไป 

 

 ๔.๒  การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ประธานสภาฯ  เนื่องจากฝ่ายบริหาร ได้เสนอขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้สภา
พิจารณา จึงขอเชิญท่านปลัดชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง และส่วนต่างๆ น าเสนอ
รายละเอียดเพื่อให้สภาฯพิจารณาต่อไป 

นายวิชญ์พล ไตรศร   ขอชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
ปลัด อบต งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  ข้อ  ๒๗  ก าหนดให้ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

 
/ประธานสภา... 
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ประธานสภาฯ  ตามท่ีท่านปลัดได้ชี้แจงไปแล้วนั้น จึงขอเชิญหัวหน้าส่วน/กอง ที่ขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  น าเสนอเหตุผลความจ าเป็น
และรายละเอียด เพ่ือให้สภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบ หากมีข้อสงสัยใน
รายละเอียดให้สมาชิกสภาฯซักถาม เพ่ือให้ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง ก่อนที่จะมีการ
พิจารณาลงมติ โดยจะมีการพิจารณารายละเอียดตามเอกสารที่ได้ส่งให้กับสมาชิก
สภาฯแล้วไปพร้อมกัน ตามล าดับ 

 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 …………………………………………… 
นายภาณุพันธ์ บริสุทธิ์   ขอเรียนเสนอ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน  
ผู้อ านวยการกองช่าง และสิ่งก่อสร้าง ตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี 

๒๕๖๔ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑ รายการ ดังนี้ 
1. โอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่าย
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการ
ก่อสร้างอาคารบังคับน้ าล าห้วยตาก้อน บ้านตูมหวาน หมู่ที่ 2 เพ่ือจ่ายเป็นตั้งไว้ 
จ านวนเงิน  250,000.00 บาท  
1. เพื่อจ่ายเป็น  
1.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ าล าห้วยตาก้อน 
บ้านตูมหวาน หมู่ที่ 2  

สถานที่ด าเนินการ   ฝายน้ าล้นล าห้วยตาก้อน (ช่วงสายทาง บร.ถ.128 - 003 ตัดผ่าน) บ้านตูมหวาน 
หมู่ที่ 2 ต าบลบุโพธิ์  อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ปริมาณงาน 1. ก่อสร้างฝายกั้นน้ า “รกัศรัทธา”ตามรูปแบบฝายในล าน้ า  ( แ บ บ แ ก น ซ อ ย
ซีเมนต์) แบบมี Coffer Dam ยาว 20.00 เมตร กว้าง 12.50 เมตร 

  2. ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบก าหนด จ านวน 1 ป้าย   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน      250,000.00  บาท  
งบประมาณขอโอนลด  215,000.00  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน         35,000.00  บาท 
 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน 1 รายการ  ดังนี้ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
งบลงทุน 
หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บร.ถ. 128 - 015 (นงนุช)  

บ้านตูมหวาน หมู่ที่ 2 ต าบลบุโพธิ์ 
1. เพื่อจ่ายเป็น   
1.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

   สายทาง บร.ถ. 128 - 015 (นงนุช) บ้านตูมหวาน หมู่ที่ 2 ต าบลบุโพธิ์ 
/สถานที่ด าเนินการ… 
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สถานที่ด าเนินการ     สายทาง บร.ถ. 128 - 015 (นงนุช) บ้านตูมหวาน หมู่ที่ 2 
ปริมาณงาน       1. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 97.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางดิน

เดิมตามสภาพ และหรือรวมพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 388.00 ตารางเมตร  
  2. งานฝังท่อระบายน้ า ขนาด ø 0.30 x 1.00 เมตร จ านวน 1 แถว รวม 6 ท่อน  

พร้อมซีเมนต์ยาแนวรอยต่อ 
3. ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบก าหนด จ านวน 1 ป้าย   

งบประมาณ     215,000.00  บาท( สองแสนหนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน  
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกพิจารณารายละเอียดตามเหตุผลและความจ าเป็น หากมีข้อ

สงสัยให้ซักถามในที่ประชุม หากไม่มี ขอถามมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหมต่ามท่ีเสนอ 
  เห็นชอบ  ๑๕ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  งดออกเสียง - เสียง 

 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 …………………………………………… 
นางภาวิณี ดีประจ า ขอเสนอโอนลดงบประมาณ ของกองการศึกษาฯ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ผอ.กองการศึกษาฯ ในกองการศึกษา จ านวน ๑ รายการ และ ส านักปลัด จ านวน ๑ รายการ ดังนี้ 

1. โอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 แผนงานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง      
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักฯลฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์  ตั้งไว้ 140,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน      95,080.00  บาท  
งบประมาณขอโอน  90,000.00  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน         5,080.00   บาท 

2. โอนลดงบประมาณรายจ่ายรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  แผนงาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน  หมวดรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
ประเภทรายจ่ายค่าไฟฟ้า เ พ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของ ศพด. อบต.บุโพธิ์  1                      
ตั้งไว้    60,000.00 บาท   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน      55,000.00  บาท  
งบประมาณขอโอน  52,000.00   บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน         3,000.00    บาท 

รวมเป็นเงินจ านวน   142,000.00  บาท  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างป้าย ยินดีต้อนรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน 
ต าบลบุโพธิ์ 1 
แผนงานการศึกษา 

/งานระดับก่อน… 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท อาคารต่างๆ 
1.1  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการก่อสร้างป้าย ยินดีต้อนรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 1  

สถานที่ด าเนินการ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 1  บ้านบุโพธิ์  หมู่ที่ ๑   
ปริมาณงาน 1. งานติดตั้งป้าย ยินดีต้อนรับ ด้วยโครงเหล็กกล่อง 2” × 2” × 2.0 มม. กรุแผ่น

ไม้ส าเร็จรูป 3” เว้นระยะห่าง 2” ขนาดโครงเหล็ก กว้าง 2.40 เมตร  สูง 2.50 
เมตร พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 6.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งข้อความ        
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศพด. อบต.บุโพธิ์ ๑ ด้วยแผ่นพลาสวูด 
ประดับ  จ านวน  1  หน่วย   

รายละเอียดอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง รายการประกอบแบบ 
ข้อก าหนดรายการเฉพาะแห่ง โดย  องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

งบประมาณ 12,0๐๐.๐๐   บาท  (-หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน-) 
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกพิจารณารายละเอียดตามเหตุผลและความจ าเป็น หากมีข้อ

สงสัยให้ซักถามในที่ประชุม หากไม่มี ขอถามมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม   มีมตเิป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ตามท่ีเสนอ 
  เห็นชอบ  ๑๕ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  งดออกเสียง - เสียง 
 

2. โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ (ส านักปลัด) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทราย อาคารต่างๆ 
2.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

สถานที่ด าเนินการ    องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์  บ้านบุโพธิ์  หมู่ที่  ๑  ต าบลบุโพธิ์ 
ปริมาณงาน 1. รื้อถอน อาคารโรงจอดรถเดิม  ช่วงหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 54.00 ตารางเมตร 

ออกกองเก็บ  
   2. ก่อสร้าง อาคารโรงจอดรถขนาดหลังคากว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร  

 (จอดได้ 5 คัน) หลังคามุงด้วยแผ่นเหล็กรีดลอน   โครงสร้างรับเสาคอนกรีตเสริม
เหล็ก , เสารับหลังคา และ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  ขนาดตามแบบแปลน 
แผนผังก่อสร้างก าหนด 

 
/3. ติดตั้งป้ายโครงการ... 
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3. ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบก าหนด  จ านวน  1  ป้าย    
รายละเอียดอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง รายการประกอบแบบ  

ข้อก าหนดรายการเฉพาะแห่ง โดย  องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 
งบประมาณ 130,0๐๐.๐๐   บาท  (-หนึ่งแสนสามหม่ืนบาทถ้วน-) 
 
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกพิจารณารายละเอียดตามเหตุผลและความจ าเป็น หากมีข้อ

สงสัยให้ซักถามในที่ประชุม หากไม่มี ขอถามมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ตามท่ีเสนอ 
  เห็นชอบ  ๑๕ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  งดออกเสียง - เสียง 
 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 …………………………………………… 

น.ส.สมจิตย์ ซ้ายก่า  ขอเสนอ โอนลดงบประมาณในส่วนของส านักปลัด เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่  
หน.ส านักปลัดฯ       ของกองการศึกษาฯ จ านวน ๒ รายการ ดังนี้ 

1. การโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน กกต. และพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง  ตั้งไว้  300,000.00 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน      300,000.00  บาท  
งบประมาณขอโอน  251,000.00  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน         49,000.00   บาท 

 
โอนลดงบประมาณรายจ่าย  จ านวน 251,000 บาท  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

จ านวน 1 รายการ  ดังนี้ 
1. โครงการปรับปรุง อาคารเรียน 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลบุโพธิ์ 1 (กองการศึกษาฯ) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย อาคารต่างๆ 
1. โครงการปรับปรุง อาคารเรียน 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลบุโพธิ์ 1 (กองการศึกษาฯ) 
เพ่ือจ่ายเป็น   
1.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการปรับปรุง อาคารเรียน 2 ศูนย์พัฒนา     

เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 1 
/สถานที่ด าเนินการ... 
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สถานที่ด าเนินการ   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 1 บ้านบุโพธิ์  หมู่ที่ ๑   
ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารเรียน  2  ( โรงงานเย็บผ้าเดิม )  โดยด าเนินการ 
 1. รื้อถอน กระเบื้องหลังคาอาคารเรียน 2 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00

เมตร  วัสดุ กระเบื้องลอนคู่ ขนาด  1.20 เมตร พร้อมครอบกระเบื้องลอนคู่    
ออกกองเก็บ  และ รื้อถอนหลังคาด้านหน้าอาคารเรียน 2 ขนาดกว้าง 4.20 เมตร  
ยาว18.00เมตร  วัสดุกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 1.20 เมตร พร้อมโครงหลังคาเหล็ก
รูปพรรณ ทั้งหมด ออกกองเก็บ 
2. รื้อถอน ฝ้าเพดานรอบนอก วัสดุกระเบื้องแผ่นเรียบ พร้อมโครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง  
และเชิงชาย , ปั้นลม  ไม้เนื้อแข็ง เดิม ออกกองเก็บ 
3. ติดตั้ง เชิงชาย , ปั้นลม  ใหม่ ด้วยแผ่นไม้เชิงชายส าเร็จรูปขนาด 8" ทดแทน
ของเดมิ 

           4. ทาสี โครงหลังคา อาคาร เดิม ขนาดกว้าง  11.20 เมตร ยาว 18.20 เมตร 
รวมพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  203.84  ตารางเมตร 
5. มุงหลังคาใหม่ด้วย แผ่นเหล็กรีดลอน หนาไม่น้อยกว่า 0.3 มม. ขนาดโครงสร้าง
อาคารเดิม พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบงานหลังคา ทดแทนของเดิม 
6. ติดตั้งฝ้าเพดานรอบนอก วัสดุกระเบื้องแผ่นเรียบ พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบ
สังกะสีทดแทนของเดิม 
7. ซ่อมเสริมโครงเคร่าเพดาน ภายในห้องพัสดุขนาด  4.00 x 4.00  เมตร  แล้ว
ท าการติดตั้งแผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา  9  มม. ใหม่  พร้อมฉาบเรียบรอยต่อ และทาสี  
8. รื้อเจาะ ผนังเบา ภายในห้องพักครู  ขนาด 2.47 x 1.19 และ2.32 x 1.19  
เมตรพร้อมติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน ( วัสดุของเดิม รื้อถอนมาจากอาคาร 
ปภ.เดิม) ติดตั้งในจุดรื้อเจาะ จ านวน 2 ชุด  
9. รื้อถอน ประตูอลูมิเนียมบานสวิงเดิม ขนาด  2.00 x 2.00  เมตร ออก พร้อม
ติดตั้งประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนชุดใหม่  ขนาดเท่าเดิม ทดแทนของเดิม 
10. ติดตั้งเหล็กดัด หน้าต่างขนาด 1.80 x 1.90 เมตร จ านวน 9 ชุด  และ 
เหล็กดัดช่องแสง ห้องน้ า จ านวน  2  ชุด  รูปแบบเหล็กดัด ผู้ว่าจ้างอาจน าเสนอ
รูปแบบอื่นก่อนติดตั้งได้ 
11. ติดตั้งโครงหลังคาบริเวณด้านหน้าอาคาร ใหม่ ทดแทนของเดิม โดยใช้เหล็ก
รูปพรรณ ตามแบบก่อสร้างก าหนด ขนาดกว้าง 4.20 เมตร ยาว 16.00 เมตร  
12. มุงหลังคาใหม่ด้วย แผ่นเหล็กรีดลอน หนาไม่น้อยกว่า 0.3 มม. ขนาดอาคาร
กว้าง  4.20  เมตร  ยาว  16.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบงานหลังคา 
13. ติดตั้งรางสังกะสี ขนาด 6” ระบายน้ าฝน ยาว 6.00 เมตร พร้อมติดตั้งแผ่น
หลังคากันสาด ช่วงต่อเชื่อมอาคาร สันทนาการ และโรงอาหาร โครงเคร่าเหล็ก
กล่อง 1” x 2” ตามแบบก่อสร้างก าหนด 
14. ทาสีอาคารรอบนอกทั้งหมด ขนาดกว้าง 8.00 เมตรยาว 16.00 เมตร สูง3.00 
เมตร   

   15. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ด้านหน้าอาคาร  จ านวน 5 จุด สายเดินในท่อร้อย 
สายไฟ ขนาด ½” 
16. ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบก าหนด  จ านวน  1  ป้าย 

/รายละเอียดอ่ืนๆ… 
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รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง รายการประกอบแบบ  
ข้อก าหนดรายการเฉพาะแห่ง โดย  องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

งบประมาณ  251,0๐๐.๐๐   บาท  (-สองแสนห้าหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน-)   
 
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกพิจารณารายละเอียดตามเหตุผลและความจ าเป็น หากมีข้อ

สงสัยให้ซักถามในที่ประชุม หากไม่มี ขอถามมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ตามที่เสนอ 
  เห็นชอบ  ๑๕ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  งดออกเสียง - เสียง 
 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 …………………………………………… 

น.ส.สมจิตย์ ซ้ายก่า ขอเสนอ โอนงบประมาณในส่วนของส านักปลัด เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ ของ 
หน.ส านักปลัดฯ       ส านักปลัดฯ จ านวน ๑ รายการ ดังนี้ 

1. โอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน       
งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
เช่น ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นในการด าเนินงาน
ตั้งไว้  จ านวนเงิน  310,000.00 บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน      310,000.00  บาท  
งบประมาณขอโอน  309,500.00  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน              500.00  บาท 

 
ขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย  จ านวน 309,500  บาท เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

จ านวน 1 รายการ  ดังนี้ 
1. โครงการปรับปรุง / ต่อเติม อาคารห้องประชุมหลังเก่าองค์การบริหารส่วน 

ต าบลบุโพธิ์ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป  
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทราย อาคารต่างๆ 

     เพ่ือจ่ายเป็น   
1.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการปรับปรุง / ต่อเติม อาคารห้องประชุม 
หลังเก่าองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

/สถานที่ด าเนินการ... 
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สถานที่ด าเนินการ   อาคารห้องประชุมหลังเก่าองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์  บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ 1 
ปริมาณงาน  ๑.  ต่อเติมอาคารด้านหลังอาคารห้องประชุมหลังเก่า เดิม โดยด าเนินการดังนี้ 
      1.1 ก่อสร้างอาคารใหม่ ขนาดกว้าง   4.5๐  เมตร  ยาว  15.๐๐  เมตร  

พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 67.50  ตารางเมตร โครงสร้างเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก  
โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ ตามแบบก่อสร้างก าหนด หลังคามุงด้วยแผ่นเหล็ก     
รีดลอน สีพื้นเทคอนกรีตหล่อกับท่ี ผิวปูกระเบื้อง  24”x 24”  ชนิดขอบเรียบ 

       1.2  ก่อสร้างอาคารห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ ขนาดกว้าง  3.5๐  เมตร         ยาว  
3.75  เมตร พ้ืนทดี าเนินการไม่น้อยกว่า  13.125  ตารางเมตร ภายใต้อาคารตาม
ข้อ 1.1  ผนังก่ออิฐบล็อกฉาบปูนเรียบทาสี  สูง 1.00 เมตร ด้านบนติดตั้ง ระแนง
ไม้ส าเร็จรูป 3”   โครงเคร่าเหล็กกล่อง 1”x 2”   พร้อมประตูเหล็กบานเลื่อน      
ขนาด 1.25 x 2.00 เมตร จ านวน 1  บาน  

   1.3  ติดตั้งระบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อาคารด้านหลัง+ห้องจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ จ านวน 4 จุด  สายเดิน     ในท่อร้อยสายไฟ ขนาด ½” 

  2. ปรับปรุง  อาคาร  2  ภายในห้องท างาน  โดยด าเนินการดังนี้ 
   2.1  รื้อเพดานยิบซั่มบอร์ดเดิม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.25 เมตร ออก 

   2.2  ติดตั้งเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ใหม่ ทดแทนของเดิม ขนาด 
  กว้าง 3.00  เมตร ยาว  3.25  เมตร  เชื่อมกับแผ่นเพดานเดิม  พร้อมทาสีเพดาน

ใหม่ทั้งห้อง 
2.3 รื้อถอน ประตูอลูมิเนียม บานเปิด ขนาด 0.90 x 2.00 เมตร. พร้อม 

หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 1.20 x 2.48 เมตร. และ รื้อถอน หน้าต่าง 
อลูมิเนียม บานเลื่อน ขนาด 1.20  x 2.30 เมตร. ออก 

  2.4   ติดตั้งผนังเบา โดยกรุแผ่นยิบซั่มบอร์ด  หนา 9 มม. โครงเคร่าสังกะสีชุบ 
ทดแทนในรายการ  ข้อ 2.3  พร้อมทาสีผนังใหม่ทั้งห้อง 

   2.5   ทาสี ผนังภายใน  และ ภายนอก  ฝ้ารอบนอก  เชิงชาย ไม้มอบ      
   อาคาร  2  เดิม ใหม่ทั้งอาคารตามรายการประกอบแบบก าหนด 

   2.6   ติดตั้งผ้าม่าน  หน้าต่าง  ภายในห้องท างาน   จ านวน  4  ชุด 
  3. ต่อเติมอาคารจอดรถด้านหน้ามุขอาคาร 2 เดิม โดยต่อเชื่อมกับอาคารจอดรถเดิม 

ขนาดกว้าง   3.0๐  เมตร  ยาว  3.๐๐  เมตร  พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 9.00 
ตารางเมตร โครงสร้างเสาเหล็กกลม 3” ตามรูปแบบเดิม โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ 
ตามแบบก่อสร้างก าหนด หลังคามุงด้วยแผ่นเหล็กรีดลอน สี พร้อมชายคาใหม่ 
ต่อเชื่อมกับ ชายคากับอาคารจอดรถเดิม รูปแบบตามแบบอาคารเดิม  พร้อมงานทาสี 
โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ อาคารจอดรถเดิม  หน้าอาคาร  2 

  4. ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบก าหนด  จ านวน  1  ป้าย 

รายละเอียดอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง รายการประกอบแบบ 
ข้อก าหนด     รายการเฉพาะแห่ง โดย  องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

งบประมาณ  309,5๐๐.๐๐   บาท  (-สามแสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)  
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกพิจารณารายละเอียดตามเหตุผลและความจ าเป็น หากมีข้อ

สงสัยให้ซักถามในที่ประชุม หากไม่มี ขอถามมติที่ประชุม  
/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ตามที่เสนอ 

  เห็นชอบ  ๑๕ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  งดออกเสียง - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  เปิดโอกาสให้ที่ประชุม ได้ซักถามปรึกษาหารือและเสนอแนะในการ

แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออีก ขอปิดการ
ประชุม 

ปิดประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐  น. 
  
 

(ลงชื่อ)   วิชญ์พล  ไตรศร   ผู้จดบันทึก 
           (นายวิชญ์พล  ไตรศร)   

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 
  

 
คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุม แล้ว  เมื่อวันที่ …………………………………… 
 

  (ลงชื่อ)หมั่น  ส ารวมรัมย์    ประธานกรรมการตรวจฯ            
(นายหมั่น ส ารวมรัมย์) 

  ส.อบต.หมู่ที่ ๕ 
 

  (ลงชื่อ)   สุพจน์  สุรพัฒน์กรปภา  กรรมการตรวจฯ 
         (นายสุพจน์  สุรพัฒน์กรปภา) 
        ส.อบต.หมู่ที่ ๗      
 
                             (ลงชื่อ) ประสาน  ส าเลิศรัมย์   กรรมการตรวจฯ/เลขาฯ 

         (นายประสาน  ส าเลิศรัมย์) 
          ส.อบต.หมู่ที่ ๔ 
 

 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว ในการประชุม 

สภาฯ สมัย..................สมัยท่ี...................ครั้งท่ี............เมื่อวันที่..........................................................  
 

  (ลงชื่อ) บุญรอด  สะอ้ืนรัมย์   ประธานสภาฯ 
        (นายบุญรอด  สะอ้ืนรัมย์) 
              ส.อบต.หมู่ที่ ๕ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


