
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ 
วันศุกร์ ที่ ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

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 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 น.ส.ส าราญ  ก่ายกอง ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ส าราญ  ก่ายกอง  
๑๑ นายอาคม  ดีต่อ ส.อบต.หมู่ที่ ๗ อาคม  ดีต่อ  
๑๒ นายสุพจน์ สุรพัฒน์กรปภา ส.อบต.หมู่ที่ ๗ สุพจน์ สุรพัฒน์กรปภา  
๑๓ นายยงยุทธ  มุ่งดี ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ยงยุทธ  มุ่งดี  
๑๔ นายสุระพล  มุ่งดี ส.อบต.หมู่ที่ ๘ สุระพล  มุ่งดี  
๑๕ นายวิชญ์พล  ไตรศร เลขานุการสภาฯ วิชญ์พล  ไตรศร  

ผู้มาประชุม จ านวน   ๑๕  คน  

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายเกื้อ  รอบคอบ ส.อบต.หมู่ที่ ๒             - ลากิจ 
๒ นายสอน  มุ่งดี ส.อบต.หมู่ที่ ๖             - ขาด 

ผู้ไม่มาประชุม  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 นางจินดาวรรณ ชัยรัมย์ รองปลัด อบต. จินดาวรรณ ชัยรัมย์  
๖ น.ส.พัชรินทร์  ศรีพลัง ผู้อ านวยการกองคลัง พัชรินทร์  ศรีพลัง  
๗ นายประจวบ  กิมประโคน รก.ผอ.กองสวัสดิการฯ ประจวบ  กิมประโคน  
๘ น.ส.สมจิตย์  ซ้ายก่า หัวหน้าส านักปลัด สมจิตย์  ซ้ายก่า  
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑๐ นางภาวิณี  ดีประจ า ผอ.กองการศึกษา ฯ ภาวิณี  ดีประจ า  
๑๑ น.ส.ธชษร บุญเพิ่ม นักวิเคราะห์นโยบายฯ ธชษร บุญเพิ่ม  
๑๒ น.ส.ปริศนา บุราสิทธิ์ ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ ปริศนา บุราสิทธิ์  

ผู้เข้าร่วมประชุม    ๑๒       คน 
 
เริ่มประชุม    เวลา  ๐๙.๐๐  น. ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ แจ้งสมาชิกลากิจ ๑ ท่านคือนายเกื้อ รอบคอบ ส.อบต.หมู่ที่ ๒  

ขาดประชุม ๑ ท่าน คือนายสอน มุ่งดี ส.อบต.หมู่ที่ ๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑5 

สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ประธานสภาฯ     ขอให้สมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุม หากมีข้อความที่จะขอแก้ไขเพ่ิมเติม

ขอให้เสนอขอแก้ไขในที่ประชุม หากไม่มี ขอถามมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม     รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว     
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ ๓.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณารับหลักการในวาระที่ ๑ แล้ว และได้ตั้งคณะกรรมการรับค า
แปรญัตติ เพ่ือรับค าแปรญัตติภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว ต่อไปจะเป็นการพิจารณาใน
วาระท่ี  ๒,๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

ในวาระท่ี ๒ และวาระที่ ๓ 
ประธานสภา อบต.     ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์   ได้มีมติรับหลักการในร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ      
สมัยที่ ๓/๒๕๖๒  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕๖๒ และได้เลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติ จ านวน ๓ คน เพ่ือรับค าแปรญัตติ และพิจารณาค าแปรญัตติ ภายในวันที่ ๑6, ๑๙, 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - เวลา ๑๖.๓๐ น.นั้น ซึ่งคณะกรรมการแปร
ญัตติได้รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติต่อประธานสภาฯ และประธานสภาฯได้
แจ้งผลการประชุมให้กับสมาชิกและผู้บริหารทราบแล้ว  รายละเอียดขอเชิญประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ รายงานผลการพิจารณาแปรญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ ต่อไป    

นายฉลวย ธรรมธุระ     ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์  ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานคณะกรรมการฯ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เพ่ือรับค าเสนอแปร

ญัตติตั้งแต่ วันที่ ๑๖, ๑๙, ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
ซึ่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่สภาฯได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  คณะกรรมการฯได้ปฏิบัติหน้าที่รับค า
แปรญัตติในวันเวลาดังกล่าว   

 
/ปรากฏว่า... 
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ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอค าขอแปรญัตติแต่อย่างใด และคณะกรรมการฯได้ประชุมพิจารณา
แล้ว จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓       
ตามร่างเดิม 

ประธานสภา อบต.    เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอขอแปรญัตติ   จึงไม่มีข้อพิจารณาหรือลงมติแก้ไขใน
วาระนี้  จึงขอคงไว้ซึ่งร่างข้อบัญญัติฉบับเดิม เพื่อให้ที่ประชุมสภาพิจารณาในวาระที่ ๓ ซึ่งจะ
เสนอในวาระต่อไปและขอชี้แจงในส่วนของการพิจารณาในวาระที่ ๓ คือการพิจารณาให้
ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓     
ในการพิจารณาในวาระที่ ๓ นั้น  จะไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
ให้มีการอภิปราย   

หากไม่มีการลงมติหรือเสนอให้มีการอภิปราย ก็จะเป็นการลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่ และขอสอบถามสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี
สมาชิกขออภิปราย ขอถามมติที่ประชุม ในการให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม      มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  เห็นชอบ  ๑๔  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  งดออกเสียง - เสียง 
ประธานสภาฯ     เมื่อที่ประชุมเห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  ๒๕๖๓ แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติให้นายอ าเภอล าปลายมาศ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัตแิละประกาศใช้ข้อบัญญัติต่อไป  

 
 ๔.๒ การพิจารณาการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖3 ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
ประธานสภาฯ     เนื่องจากฝ่ายบริหาร ได้เสนอขอโอนงบประมาณรายจ่าย และขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
เพ่ือให้สภาพิจารณา จึงขอเชิญปลัดชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง และส่วนต่างๆ น าเสนอ
รายละเอียดเพื่อให้สภาฯพิจารณาต่อไป 

นายวิชญ์พล ไตรศร       ขอชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
ปลัด อบต.บุโพธิ์ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2 และ 3) 

พ.ศ. 2543  ข้อ ๒๗ ก าหนดให้ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และข้อ ๒๙ ก าหนดให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น เช่นเดียวกัน 

ประธานสภาฯ     ตามท่ีปลัดได้ชี้แจงไปแล้ว ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกพิจารณารายละเอียดตามเอกสารที่
ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดให้สอบถาม และส่วนที่เกี่ยวข้องได้
ชี้แจง ก่อนที่จะมีการพิจารณาลงมติต่อไป โดยจะมีการพิจารณารายละเอียดตามเอกสารที่ได้
ส่งให้กับสมาชิกแล้ว ไปพร้อมกัน ตามล าดับดังนี้ 

 
/๔.๒.๑การแก้ไข... 
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๔.๒.๑การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ 
 
รายการที่ ๑  ส านักปลัด งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  

ข้อความเดิม ครุภัณฑ์โรงงาน 
ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์          จ านวน  12,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ stihl mas 180 ขนาด 0.8 แรง บาร์ไม่
เกิน 12  นิ้ว 
 

ข้อความใหม่ ครุภัณฑ์โรงงาน 
ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์          จ านวน  12,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาด 0.8 แรง   บาร์ไม่เกิน 12  นิ้ว 
 

มติที่ประชุม     มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2562 ของส านักปลัดตามท่ีเสนอ 

  เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง - เสียง 
 
รายการที่๒  กองช่าง  งานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า บ้านหนองเจ้าหัว ม.4  สายทาง          
บร ถ 128 -023   จ านวน 200,000 บาท 

ข้อความเดิม 1.เพ่ือจ่ายเป็น 
1.1 ค่าด าเนินการตามโครงการก่อสร้างระบบระบาย บ้านหนองเจ้าหัว  
หมู่ที.่ 4 
พ้ืนที่ด าเนินการ/สายทางสายทาง  บร ถ 128 – 023 ชื่อสายทางประ
ชามสามัคคี  ขนาดโครงการ  ปากรางกว้าง 0.30 ม.ความลึกเฉลี่ย 
0.325 ม. ความยาว 202.00 ม. ชนิดฝา 20.00 ม.และไม่มีฝา 
182.00 ม. ความหนาพื้น/ผนัง 0.10 ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
(รายละเอียดอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง  รายการประกอบ
แบบข้อก าหนด รายการเฉพาะแห่งโดย อบต.บุโพธิ์) 
2.ฐานอ านาจ 
2.1 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่  6  
มิถุนายน  2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.2 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2561(พ.ศ. 2561–
2564)ของ อบต.บุโพธิ์ ยุทธศาสตร์ที่  1 (แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการที่ 6 หน้า 75) 

 
 

/ข้อความใหม่… 
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ข้อความใหม่ 1.เพ่ือจ่ายเป็น 
1.1 ค่าด าเนินการตามโครงการก่อสร้างระบบระบาย บ้านหนองเจ้าหัว  
หมู่ที่  4 
พ้ืนที่ด าเนินการ/สายทางสายทาง  บร ถ 128 – 023 ชื่อสายทางประ
ชามสามัคคี  ขนาดโครงการ  ก่อสร้างรางระบายน้ า แบบรางตื้น ปากราง
กว้าง 0.60 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.05 เมตร (รางV)  ความยาว 
ด าเนินการ 243.00 เมตร และหรือรวมพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
243.00  ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานรางระบายน้ า แบบรางตื้น 
(RC.GUTTER)) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย(รายละเอียดอ่ืนๆ ให้เป็นไป
ตามแบบแปลนก่อสร้าง  รายการประกอบแบบข้อก าหนด รายการ
เฉพาะแห่งโดย อบต.บุโพธิ์) 
2. ฐานอ านาจ 
2.1 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่  6  
มิถุนายน  2561   เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.2 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   ฉบับแก้ไข ครั้งที่  2/2561 (พ.ศ. 
2561–2564)ของ อบต.บุโพธิ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 (แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการที่ 6 หน้า 75) 

 

ประธานสภาฯ     จากรายละเอียดรายการทั้งหมดที่ได้น าเสนอให้กับท่ีประชุม มีสมาชิกสงสัยใน
รายละเอียดต่างๆหรือไม่ ขอให้สอบถาม หากไม่มีจะขอถามมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม     มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2562 ของกองช่างตามท่ีเสนอ 

  เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง - เสียง 
 

๔.2.2  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

รายการที่ ๑  ส านักปลัด  
โอนลดจาก 
1.1. งานบริหารงานทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกเขตราชอาณาจักร 
งบประมาณอนุมัติ 430,000 บาท 

       งบประมาณก่อนโอน 363,706 บาท 
จ านวนเงินที่โอนลด 199,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 164,706 บาท 
 
 
 

/1.2. งานส่งเสริม… 
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   1.2.  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
   ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  งบประมาณอนุมัติ 400,000 บาท 
       งบประมาณก่อนโอน 400,000 บาท 

จ านวนเงินที่โอนลด 400,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน  0 บาท 

รวมยอดโอนลดทั้ง 2 รายการ เป็นเงินจ านวน 599,000  บาท  เพื่อน าไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ดังนี้ 

 
โครงการใหม่กองช่าง  1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทอาคารต่างๆ   จ านวน 3  โครงการ 
1.1 โครงการก่อสร้างอาคารที่พักประชาชน  ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 3.50 
เมตร พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า8.75 ตารางเมตร งบประมาณ  130,000  บาท 
1.2   โครงการปรับปรุงรั้วลวดหนาม ด้านหลังอาคารส านักงานยาว 155.00  เมตร 
ขึงลวดหนาม 7 ชั้น  งบประมาณ  9,000   บาท 
1.3 โครงการปรับปรุงอาคารกองช่าง(งานทาสี) รวมพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
112.00 ตารางเมตร  เป็นเงิน  16,000 บาท.   
1.4  โครงการก่อสร้างป้ายชื่อหน่วยงาน พร้อมเสาธงชาติ จ านวน 1 หน่วย    
งบประมาณ 370,000  บาท 

 
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน   
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค  จ านวน  1  โครงการ   

2.1  ก่อสร้างทางเชื่อมถนนลาดยาง สาย บร ถ 128 - 002  (บ.ตลาดโพธิ์ –  
บ.หนองเก้าข่า) จ านวน 3 จุด มีพ้ืนที่ด าเนินการรวมไม่น้อยกว่า 130.00 ตารางเมตร   
งบประมาณ  74,000  บาท 

ประธานสภาฯ     จากรายละเอียดโครงการที่ได้น าเสนอให้กับที่ประชุม มีสมาชิกสงสัยในรายละเอียด
ต่างๆหรือไม่ ขอให้สอบถาม หากไม่มีจะขอถามมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม     มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้โอนงบประมาณฯ ตามที่เสนอ 
  เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง - เสียง 
รายการที่ ๒  กองช่าง โอนลดจาก 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ 
   ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

งบประมาณอนุมัติ   50,000 บาท 
       งบประมาณก่อนโอน 42,593 บาท 

จ านวนเงินที่โอนลด   14,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน   28,593 บาท 
 
 

/ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่… 
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ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จ านวน 2 รายการเป็นเงิน 14,000  บาท  ดังนี้ 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 

   1.1 ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง 
ราคา 2,800  บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OIS  Model 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network  Interface)แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 16  ช่อง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 

 
1.2 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง   
จ านวน  7  ตัวๆละ 1,600  บาท   รวมเป็นเงิน  11,200  บาท 
 

ประธานสภาฯ     จากรายละเอียดโครงการที่ได้น าเสนอให้กับที่ประชุม มีสมาชิกสงสัยในรายละเอียด
ต่างๆหรือไม่ ขอให้สอบถาม หากไม่มีจะขอถามมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม     มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายฯ ตามที่เสนอ 
  เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง - เสียง 
 
รายการที่ ๓  กองสวัสดิการฯ โอนลดจาก  

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

     งบประมาณอนุมัติ 100,000 บาท 
       งบประมาณก่อนโอน   18,045 บาท 

จ านวนเงินที่โอนลด   13,565 บาท 
งบประมาณหลังโอน      4,480 บาท 
 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จ านวน 2 รายการเป็นเงิน 13,565  บาท  ดังนี้ 
กองสวัสดิการฯ   
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
๓.๑ ค่าจัดซื้อแผงเซลล์แสงอาทิตย์  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผงเซลล์แสงอาทิตย์  ขนาดไม่น้อยกว่า 300 w   จ านวน  1 แผง  
เป็นเงิน  5,065  บาท 

     
 

/๓.๒ ค่าจัดซื้อปั้มน้ า... 
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   ๓.๒ ค่าจัดซื้อปั้มน้ าแบบชัก 1” 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มชัก 1” พร้อมมอเตอร์เกียร์ DC24v  จ านวน 1 เครื่อง   
เป็นเงิน 8,500  บาท 
 

ประธานสภาฯ     จากรายละเอียดโครงการที่ได้น าเสนอให้กับที่ประชุม มีสมาชิกสงสัยในรายละเอียด
ต่างๆหรือไม่ ขอให้สอบถาม หากไม่มีจะขอถามมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม     มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้โอนงบประมาณฯ ตามที่เสนอ 
  เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง - เสียง 
 
  ๔.๓ การพิจารณาจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม  
ประธานสภาฯ   ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติจ่ายขาดเงินทุนส ารองสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชน จึงขอให้ปลัดฯชี้แจ้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะด าเนินการ
ประชุมพิจารณาต่อไป 

นายวิชญ์พล ไตรศร  ขอเรียนชี้แจงระเบียบการจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมตามระเบียบ 
ปลัด อบต. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน         

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๘๗ (๒) 
ก าหนดว่ากรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบ
ห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
น าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ ภายใต้เงื่ อนไข ข้อ ๘๙(๑) โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้  

  (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่จะท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ต้องไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

  (2)ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

  (3) เมื่ออนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดให้จ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไปทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกดิขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 
   

ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง และน าเสนอรายละเอียดต่อสภาเพ่ือพิจารณา 
นางศุภาพิชญ์ แสงโทโพธิ์  ก่อนเสนอรายละเอียดโครงการ ขอชี้แจงรายละเอียดเรื่องเงินทุนส ารองเงินสะสม       
นายก อบต.บุโพธิ์ ตามที่กองคลัง ได้รายงานตามบันทึกข้อความ ที่ บร ๘๓๘๐๒/-  ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม 

๒๕๖๒ เรื่อง รายงานเงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดังนี้        
 ๑ . ยอดเงินงบประมาณปี ๒๕๖๒       ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐   
ค านวณร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณ = ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ x ๑๕  เป็นเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐บาท 
 

/๒. ยอดเงินทุนส ารอง… 



-9- 
 

๒. ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวน 
๑๐,๘๗๘,๑๒๓.๗๘ บาท 

มียอดทุนส า รอง เ งิ นสะสมส่ วนที่ เ กิ นคง เหลื อ เ งิ นที่ ส ามารถน ามา ใช้ ได้  
(๑๐,๘๗๘,๑๒๓.๗๘ - ๔,๕๐๐,๐๐๐) =  ๖,๓๗๘,๑๒๓.๗๘ .- บาท  

  เนื่องจากได้รับการร้องขอจากประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบุโพธิ์ ซึ่งได้รับความเดือดร้อน
จากการขาดแคลนน้ าในการอุปโภคบริโภค และเส้นทางในการคมนาคมสัญจร ซึ่งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และเงินสะสมที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการได้ จึงขอเสนอโครงการเพ่ือ
ขอจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนที่เกินจากร้อยละ ๑๕  ซึ่งเป็นอ านาจของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  จ านวน ๓ โครงการ รวมเป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียด 
ดังนี้  
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเจ้าหัว  หมู่ที่ 4 
พ้ืนที่ด าเนินการ ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร ถ 128-004 ชื่อสายทาง บ้านตูมหวาน – 

บ้านหนองเจ้าหัว - บ้านหนองไทร บ้านหนองเจ้าหัว หมู่ที่ 4 
ด าเนินการ  1. ผิวจราจรกว้าง 4.50  เมตร  ยาว 220.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  

ไหล่ทางดินเดิมตามสภาพ รวมพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 990.00 ตร.ม.   
2. ป้ายโครงการตามแบบก าหนดจ านวน 1 ป้าย 

งบประมาณ 500,000  บาท 
 

2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ า  บ้านบุโพธิ์  หมู่ที่ 1  
พ้ืนที่ด าเนินการ ขุดลอกสระหนองแวงใหญ่  บ้านบุโพธิ์  หมู่ที่ 1 
ด าเนินการ 1. งานดินขุดด้วยเครื่องจักรพร้อมขนทิ้ง(ในระยะ 2 กม.) ในขนาดพ้ืนที่

กว้าง 64.00 เมตร  ยาว 86.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.75 เมตร      ลาด
เอียง 1:1.5 ปริมาตรดินรวมไม่น้อยกว่า 9,688.00  ลูกบาศก์เมตร 
2. ป้ายโครงการตามแบบก าหนดจ านวน 1 ป้าย 

งบประมาณ 500,000  บาท 
 
3. โครงการพัฒนาแหล่งน้ า  บ้านใหม่ไทยเจริญ  หมู่ที่ 6  
พ้ืนที่ด าเนินการ ขุดลอกสระนาเลิง  บ้านใหม่ไทยเจริญ  หมู่ที่ 6 
ด าเนินการ 1. งานดินขุดด้วยเครื่องจักรพร้อมขนทิ้ง(ในระยะ 2 กม.) ในขนาดพ้ืนที่

กว้าง 40.00 เมตร  ยาว 106.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.40 เมตร  ลาดเอียง 
1:1.5  พร้อมสะดือบ่อ ขนาด 15.00x15.00x3.00 เมตร ปริมาตรดิน
รวมไม่น้อยกว่า 9,700.00  ลูกบาศก์เมตร 
2. ป้ายโครงการตามแบบก าหนดจ านวน 1 ป้าย  

งบประมาณ 500,000  บาท 
 

ประธานสภาฯ     จากรายละเอียดโครงการทั้งหมดที่ได้น าเสนอให้กับท่ีประชุม มีสมาชิกสงสัยใน
รายละเอียดต่างๆหรือไม่ ขอให้สอบถามเพ่ือให้ส่วนที่เกี่ยวข้องชี้แจง หากไม่มีจะขอถาม
มติที่ประชุม 

 
 

/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม     มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม                

จ านวน ๓ โครงการตามที่เสนอ 
  เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง - เสียง 
 
 4.4 การขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) 
นายวิชญ์พล ไตรศร   เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกทุกท่าน ขอชี้แจง ตามหนังสือ
สั่งปลัด อบต.  อ าเภอล าปลายมาศ ด่วนที่สุด ที่ บร 0023.24/ว 630 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562  

เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)ตามหนังสือที่อ้างถึง อ าเภอแจ้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริและการด าเนินโค
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)ซึ่งรายละเอียด ขั้นตอนการสมัครมีรายละเอียดดังนี้ 

  1. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง ก าหนดวาระการประชุม เรื่อง การสมัครสมาชิก 
“ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” 

  2. ผู้เข้าร่วมประชุม  
  -ฝ่ายบริหาร นายกฯ รองนายก ปลัด สมาชิก หัวหน้าฝ่าย ผู้อ านวยการกอง 

และคณะเจ้าหน้าที่ 
  -ฝ่ายนิติบัญญัติ ประธานสภาฯ รองประธานสภา เลขานุการประธานสภา และ

สมาชิกสภา 
  -ผู้น าท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา ผู้หารสถานศึกษา 

ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มอนุรักษ์ และตัวแทนชุมชน 
  3. บันทึกรายงานการประชุมขององค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 
  4. มติที่ประชุม เห็นชอบและพร้อมด าเนินการสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น” (มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์)พร้อมลงลายมือช่อผู้เข้าร่วมประชุม 
  5. จัดส่งเอกสารการสมัคร 
   เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ ประชาชนต าบลบุโพธิ์เข้าร่วมโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จะท าให้เราสามารถอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมิให้สูญหายและเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่  โดยการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนั้น ต้องผ่านการ
เห็นชอบจากการประชุมสภาฯท้องถิ่นก่อน จึงจะด าเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ จึง
ขอน าเสนอเพ่ือให้สภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือจะได้ด าเนินการต่อไป 

ประธานสภาฯ     ที่ประชุมไม่มีสมาชิกอภิปรายซักถามเพ่ิมเติม จึงขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบที่
จะสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือไม่   

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

 
/ระเบียบวามระที่  ๕… 
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ระเบียบวามระที่  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ     เปิดโอกาสให้ที่ประชุม ได้ซักถามปรึกษาหารือและเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

ในพ้ืนที่และผู้ที่เก่ียวข้องได้ชี้แจง เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออีก ขอปิดการประชุม 
ปิดประชุม เวลา  ๑๑.๐๐  น. 

(ลงชื่อ)   วิชญ์พล  ไตรศร เลขานุการสภาฯ/ผู้บันทึก 
          (นายวิชญ์พล  ไตรศร)   
 
   (ลงชื่อ)  หมั่น  ส ารวมรัมย์    คณะกรรมการตรวจฯ       (ลงชื่อ)  สุพจน์  สุรพัฒน์กรปภา  คณะกรรมการตรวจ 
          (นายหมั่น ส ารวมรัมย์)                                 (นายสุพจน์  สุรพัฒน์กรปภา) 
             ส.อบต.หมู่ที่ ๕          ส.อบต.หมู่ที่ ๗     
                     

 (ลงชื่อ)   ประสาน  ส าเลิศรัมย์    คณะกรรมการตรวจฯ 
      (นายประสาน  ส าเลิศรัมย์) 
                    ส.อบต.หมู่ที่ ๔ 
 
        (ลงชื่อ) บุญรอด  สะอ้ืนรัมย์    ประธานสภาฯ 
      (นายบุญรอด  สะอ้ืนรัมย์) 
           ส.อบต.หมู่ที่ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


