
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ /๒๕6๕ 

วันอังคาร ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

นายหมั่น ส ารวมรัมย์ 
นายอุทิศ  พันธ์รัมย์ 
นายเกื้อ รอบคอบ 
นายวันเฉลิม สุขเลา 
นายธีรกานต์ เหล่าสิงห์ 
นายนิกร โพธิ์กลาง 
นายอาคม ดีต่อ 
น.ส.มนัสนันท์ มุ่งดี 
นายวิชญ์พล  ไตรศร 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 
ส.อบต.หมู่ที่ 3 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 
ส.อบต.หมู่ที่ 7 
ส.อบต.หมู่ที่ 8 
เลขานุการสภาฯ 

หมั่น  ส ารวมรัมย์ 
อุทิศ  พันธ์รัมย์ 
เกื้อ รอบคอบ 
วันเฉลิม สุขเลา 
ธีรกานต์ เหล่าสิงห์ 
นิกร โพธิ์กลาง 
อาคม ดีต่อ 
มนัสนันท์ มุ่งดี 
วิชญ์พล  ไตรศร 

 

ผู้มาประชุม จ านวน  ๙  คน       

ผู้เข้ารว่มประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสุรสิทธิ์  แสงโทโพธิ ์ นายก อบต. สุรสิทธิ์  แสงโทโพธิ ์  
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 

นายประยุทธ สะอาดรัมย์ 
นายเอนก แป่มจ านัก 
นางภาวิณี ดีประจ า 
นายภาณุพันธ์ บริสุทธิ์ 
น.ส.พัชรินทร์ ศรีพลัง 
นางละมัย โพธิ์สีดี 
นางจินดาวรรณ ชัยรัมย์ 

รองนายก อบต. 
เลขานุการนายก อบต. 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ 
รองปลัด อบต. 

ประยุทธ สะอาดรัมย์ 
เอนก แป่มจ านัก 
ภาวิณี ดีประจ า 
ภาณุพันธ์ บริสุทธิ์ 
พัชรินทร์ ศรีพลัง 
ละมัย โพธิ์สีดี 
จินดาวรรณ ชัยรัมย์ 

 

๙ 
๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 

นายประจวบ กิมประโคน 
น.ส.ธชษร บุญเพิ่ม 
นายกวางทอง มะลิเลิศ 
นางภารดี ทองสม 
นางรุ่งทิพย์ ลาล าโกน 
 น.ส.อุไร ผ่องใส 
นายสมัย พรมจันทา 

นักพัฒนาชุมชน 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ 
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ 

ประจวบ กิมประโคน 
ธชษร บุญเพิ่ม 
กวางทอง มะลิเลิศ 
ภารดี ทองสม 
รุ่งทิพย์ ลาล าโกน 
อุไร ผ่องใส 
สมัย พรมจันทา 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม    1๕         คน 
 
เริ่มประชุม  เวลา  09.๐๐  น 
เลขานุการสภา  ตรวจสอบสมาชิกที่ลงลายมือชื่อและเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้วจึงเชิญ

ประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป    
ประธานสภาฯ  ขอเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕6๕  ตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

/ระเบียบวาระท่ี 1... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ สมัยสามัญ 

 สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/256๕ ครั้งที่ ๒    

เมื่อวันที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  ซึ่งได้จัดส่งให้กับสมาชิกแล้ว หากมีข้อแก้ไขขอให้เสนอ   
ขอแก้ไข ต่อสภาเพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรอง 

มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
 –ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/256๕  ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ประธานสภาฯ  ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ โพธิ์  เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ .ศ .  2566 -2570) ฉบับ เ พ่ิม เติ ม  เปลี่ ยนแปลง  ครั้ งที่  1 /2565 ประจ าปี           
งบประมาณ 2565 เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
และเพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส าหรับรายละเอียดอ่ืนๆ     
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงต่อที่ประชุม ต่อไป 

น.ส.ธชษร บุญเพิ่ม  ขอเรียนชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ดังนี้ 
นักวิเคราะห์ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ    

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  3)พ.ศ. 2561 ข้อ 17(4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ          
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น วรรคสองเพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความ
เห็นชอบ แล้วผู้บริหารจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาได้ด าเนินการตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย             
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 1239 ลงวันที่ 21  กุมภาพันธ์  ๒๕๖5 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน และในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)อย่างเคร่งครัด  

ประกอบกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ .ศ .  2566 -2570)ฉบับ เ พ่ิม เติ ม  เปลี่ ยนแปลง  ครั้ งที่  1 /2565  ประจ าปี         
งบประมาณ 2565 และได้เสนอผู้บริหารเพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้ ต่อไป 
(รายละเอียดตามเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ที่ได้จัดส่งให้สมาชิกล่วงหน้า) 

ประธานสภาฯ   เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาตาม
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2670) ฉบับเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ที่ได้จัดท าตามระเบียบและผ่านการประชาคมในระดับต าบล
และคณะกรรมการฯแล้ว หากมีประเด็นข้อสงสัยให้สอบถาม เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงและ
แก้ไขให้ถูกต้อง ต่อไป 

/ที่ประชุม… 
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ที่ประชุม   ร่วมกันพิจารณารายละเอียดตามเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น หากไม่มีประเด็นข้อ
สงสัยหรือแก้ไข ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุมฯ   มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 256๖ – 2๕๗๐)        
ฉบับเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ตามท่ีเสนอ  
- เห็นชอบ     ๘ เสียง   
- ไม่เห็นชอบ   – เสียง   
- งดออกเสียง  –  เสียง 

 

๔.๒ การพิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ.๒๕๖๕ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

ประธานสภาฯ  เนื่องจากฝ่ายบริหารได้ เสนอขอโอน เงินงบประมาณรายจ่าย และขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้
สภาพิจารณา จึงขอเชิญปลัดชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องและส่วนต่างๆ น าเสนอรายละเอียด
เพ่ือให้สภาฯพิจารณาต่อไป 

นายวิชญ์พล ไตรศร   ขอชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ปลัด อบต.  พ.ศ. 2563 ข้อ ๒๗ ก าหนดให้ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่      
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และข้อ ๒๙ ก าหนดให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นเช่นเดียวกัน 

ประธานสภาฯ     ตามที่ปลัดได้ชี้แจงไปแล้ว ดังนั้น ขอเชิญหัวหน้าส่วน/กอง ที่ขอโอนงบประมาณ 
น าเสนอ และขอให้สมาชิกพิจารณารายละเอียดตามเอกสารรายละเอียดการขอโอนรายการ
ต่างๆที่ได้จัดส่งให้กับทุกท่านแล้ว ไปพร้อมกัน หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดให้สอบถาม และ
ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง ก่อนที่จะมีการลงมติต่อไป โดยจะมีการพิจารณาไปตามล าดับดังนี้ 

นายภาณุพันธ์ บริสุทธิ์   ขอเสนอรายละเอียดในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ 
ผอ.กองช่าง  จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

รายการที่ 1  1. แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายท่ีขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม  1. เพ่ือจ่ายเป็น 
1.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ "สระโบราณ"  

บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 6 
สถานที่ด าเนินการ  "สระโบราณ" บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 6 
ด าเนินการ  1. เทคอนกรีตพ้ืนสนามวอลเลย์บอล ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร  

หนา 0.08 เมตร ไหล่ทางดินเดิมตามสภาพและหรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 450.00 
ตารางเมตร จ านวน 1 สนาม 
2. เทคอนกรีตพ้ืนสนามเซปักตะกร้อ ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร  
หนา 0.08 เมตร ไหล่ทางดินเดิมตามสภาพและหรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 330.00 
ตารางเมตร จ านวน 1 สนาม 

/3. ป้ายชื่อสวน... 
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3. ป้ายชื่อสวนสาธารณะ จ านวน 1 ป้าย 
4. ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานก าหนด จ านวน 1 ป้าย 

รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง รายการประกอบแบบข้อก าหนด 
รายการเฉพาะแห่งโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

งบประมาณ   201,000 บาท( สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน ) 
 

ข้อความใหม่  1. เพ่ือจ่ายเป็น 
1.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ "สระโบราณ"  

บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 6 
สถานที่ด าเนินการ  "สระโบราณ" บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 6 
ด าเนินการ  1. เทคอนกรีตพ้ืนสนามวอลเลย์บอล ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร  

หนา 0.08 เมตร ไหล่ทางดินเดิมตามสภาพและหรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 450.00 
ตารางเมตร จ านวน 1 สนาม 
2. เทคอนกรีตพ้ืนสนามเซปักตะกร้อ ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร  
หนา 0.08 เมตร ไหล่ทางดินเดิมตามสภาพและหรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 330.00 
ตารางเมตร จ านวน 1 สนาม 
3. ป้ายชื่อสวนสาธารณะ จ านวน 1 ป้าย 
4. ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานก าหนด จ านวน 1 ป้าย 
5. งานถางป่า ปรับพื้นที่ด าเนินการ 1,860.00  ตารางเมตร 
6. งานขุดฝังท่อระบายน้ า ขนาด 0.40 เมตร จ านวน 30 ท่อน 

รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง รายการประกอบแบบข้อก าหนด 
รายการเฉพาะแห่งโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

งบประมาณ   234,290.00  บาท (สองแสนสามหม่ืนสี่พันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาตามรายละเอียดรายการและโครงการที่เสนอ  
หากมีประเด็นข้อสงสัยข้อสงสัย ให้สอบถาม เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง หากไม่มีขอถามมติ
ที่ประชุม 

มติที่ประชุมฯ   มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ รายการที่ ๑ ตามที่เสนอ  
- เห็นชอบ    ๘   เสียง   
- ไม่เห็นชอบ   –  เสียง   
- งดออกเสียง  –  เสียง 

นายภาณุพันธ์ บริสุทธิ์   ขอเสนอรายละเอียดในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ  จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 
ผอ.กองช่าง   
รายการที่ ๑   โอนลดงบประมาณรายจ่ายฯ แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

งบบุคลากร  หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน  
ตั้งไว้ จ านวนเงิน 814,200.00 บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน        304,380.00 บาท   
งบประมาณขอโอนลด      33,290.00  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน          271,090.00  บาท 

 
/โอนเพิ่มงบประมาณ… 
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โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ “สระโบราณ” บ้านใหม่ไทยเจริญ   หมู่ที่ 6 เนื่องด้วยมีรายการ
เพ่ิมเติมที่จ าเป็นต้องด าเนินการ ตั้งไว้ จ านวนเงิน 201,000.00 บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน        201,000.00 บาท   
งบประมาณขอโอน      33,290.00  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน          234,090.00  บาท 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาตามรายละเอียดรายการและโครงการที่เสนอ  
หากมีประเด็นข้อสงสัยข้อสงสัย ให้สอบถาม เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง หากไม่มีขอถามมติ
ที่ประชุม 

มติที่ประชุมฯ   มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ รายการที่ ๑ ตามท่ีเสนอ  
- เห็นชอบ    ๘   เสียง   
- ไม่เห็นชอบ   –  เสียง   
- งดออกเสียง  –  เสียง 

รายการที่ ๒     โอนลดเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน  หมวดรายจ่าย
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุง     
ภูมิทัศน์ “สระหนองแวงน้อย” บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตั้งไว้  จ านวนเงิน  193,500.00 บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน        193,500.00 บาท   
จ านวนเงินที่ขอโอนลด    193,030.00 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน               470.00  บาท 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง ( เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต )  
สายทาง บร.ถ. 128 - 010 (ตรอกจันทร์) บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ 1  
1. เพื่อจ่ายเป็น                  

    1.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง  
   ( เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ) สายทาง บร.ถ. 128 - 010 (ตรอกจันทร์)  
          บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ 1  
สถานที่ด าเนินการ     สายทาง บร.ถ. 128 - 010 (ตรอกจันทร์) บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต าบลบุโพธิ์  

อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ปริมาณงาน       1. เสริมผิวจราจรด้วย  Asphalt concrete ขนาดกว้าง 4.0  เมตร ยาว  135.00 เมตร  

หนา  0.04  เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร  
2. ขุดรื้อพ้ืนถนนคอนกรีตเดิม  ฝังท่อระบายน้ า  ขนาด  0.40  เมตร จ านวน  9  ท่อน 
พร้อมซีเมนต์ยาแนวรอยต่อ  เทคอนกรีตทับหลังท่อ  หนา  0.15  เมตร  ทดแทนของเดิม 
3. ขุดดินเปิดทางน้ า  ยาว 200.00 เมตร และหรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 40.00  
ลูกบาศก์เมตร 
4. ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบก าหนด จ านวน 1 ป้าย   

/รายละเอียดอ่ืนๆ... 
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รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง รายการประกอบแบบ      
ข้อก าหนดรายการเฉพาะแห่ง โดย  องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

งบประมาณ     193,030.00  บาท  ( หนึ่งแสนเก้าหม่ืนสามพันสามสิบบาทถ้วน ) 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาตามรายละเอียดรายการและโครงการที่เสนอ หากมี
ประเด็นข้อสงสัยข้อสงสัย ให้สอบถาม เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง หากไม่มีขอถามมติที่ประชุม 

มติที่ประชุมฯ   มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ รายการที่ ๒ ตามท่ีเสนอ  
- เห็นชอบ    ๘   เสียง   
- ไม่เห็นชอบ   –  เสียง   
- งดออกเสียง  –  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิก ได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางแก้ไข และซักถาม ปัญหา

ความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในพ้ืนที ่ในด้านต่างๆ 
นายสุรสิทธิ์ แสงโทโพธิ์    ขอตอบข้อซักถามต่างๆ และขอขอบคุณสมาชิกสภาและผู้น าท้องที่ทุกท่านที่ให้ความ
นายก อบต.            ร่วมมือร่วมใจ ในการปฏิบัติตามนโยบาย สร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ตลอดจนการแก้ไขปัญหา 

ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี การพัฒนาในด้านต่างๆจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ประธานสภาฯ  เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนะแนวทางซักถามปัญหา และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ได้ชี้แจงในด้านต่างๆ แล้ว ไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติมอีก ขอปิดการประชุม 
ปิดประชุม เวลา  ๑๑. ๕๐  น. 

(ลงชื่อ)     วิชญ์พล  ไตรศร    ผู้จดผู้บันทึก 
         (นายวิชญ์พล ไตรศร)   

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 
 

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่  20  มิถุนายน 2565 

    (ลงชื่อ)    วันเฉลิม สุขเลา     ประธานคณะกรรมการตรวจฯ 
(นายวันเฉลิม สุขเลา) 

        ส.อบต.หมุ่ที่ ๓ 

(ลงชื่อ)  ธีรกานต์ เหล่าสิงห์  กรรมการตรวจฯ 
                               (นายธีรกานต์ เหล่าสิงห์) 

               ส.อบต.หมู่ที่ ๔ 

   (ลงชื่อ)     มนัสนันท์  มุ่งด ี     กรรมการ/เลขนุการฯ 
                    (นางสาวมนัสนันท์  มุงดี) 
                        ส.อบต.หมุ่ที่ ๘ 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว ในการประชุมสภาฯ สมัย................ 
สมัยที่..................ครั้งที่.................เมื่อวันที่.....................................................         

    (ลงชื่อ)                        ประธานสภาฯ 
                     (นายหมั่น ส ารวมรัมย์) 
                                ส.อบต. หมู่ที่ ๕ 


