
 
(สําเนา) 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ ์
สมัยสามัญประจําป  ๒๕๖3  สมัยที่ 3  คร้ังที่ 1/๒๕๖3 

วันที่  14  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๖3 
เวลา  08.3๐  น.เปนตนไป 

ณ  หองประชุมผาประตูเมือง  องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ ์
………………………………………….. 

ผูมาประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑. นายกุญชาญ   สุทธิกัญจน ประธานสภาฯ กุญชาญ    สุทธิกัญจน  
๒. นายสมัย    วังคีร ี รองประธานสภาฯ สมัย    วังคีรี  
3. นางเกลานภา นิระติใส เลขานุการสภาฯ เกลานภา นิระติใส  
4. นางลําพูล   จันทูล สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๑ ลําพูล  จันทูล  
5. นางอําไพ   จันทูล สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๑ อําไพ   จันทูล  
6. นางไพบูรณ   ยศปญญา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๒ ไพบูรณ    ยศปญญา  
7. นายกิตติธัช    จําปาสา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๓ กิตติธัช      จําปาสา  
8. นางสาววันเพ็ญ    มาฉิม สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๓ วันเพ็ญ   มาฉิม  
9. นายบวรนันท    ทองพนา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๔ บวรนันท    ทองพนา  

10. นางสาวบุญเลิศ    ทองกวด สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๕ บุญเลิศ      ทองกวด  
๑1. นายสําเนียง    บุญศรีมาส สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๖ สําเนียง บุญศรีมาส  
๑2. นายสุละชัย    ดวงตานนท สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๖ สุละชัย    ดวงตานนท  
๑3. นางกัญญาณี    เขียนงาม สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๘ กัญญาณี เขียนงาม  
๑4. นายบุญเพ็ง     นาร ี สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๙ บุญเพ็ง    นาร ี  
๑5. นางคําแปง    จําปาแกว สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๙ คําแปง     จําปาแกว  
๑6. นายกฤตภาส    บัวขัน สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๑๐ กฤตภาส    บัวขัน  
17. นายสมร    สงสอน สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๑๐ สมร       สงสอน  
18. นางบังอร    เชื้อบุญมี สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๑๑ บังอร    เชื้อบุญมี  
19. นางทองหนวง  แกวจันด ี สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 11 ทองหนวง แกวจันดี  

 
 
 
 
 
 
 
 

/ ๒0. นายบุญญฤทธิ์ ... 
 
 

 

 



 
-๒- 

 
ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๒0. นายบุญญฤทธิ์   โสภาศร ี สมาชิกสภาฯ   หมูท่ี  ๑๒ บุญญฤทธิ์     โสภาศร ี  
21. นางศรีจันทร     สุทธ ิ สมาชิกสภาฯ   หมูท่ี  ๑๒ ศรีจันทร    สุทธ ิ  
๒2. นายแดง     ทิพโสต สมาชิกสภาฯ   หมูท่ี  ๑๓ แดง      ทิพโสต  
๒3. นางบุญเลิศ  แกวเขม สมาชิกสภาฯ   หมูท่ี  ๑๓ บุญเลิศ  แกวเขม  

 
 ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑. นางเทียมตา   พรมรักษา นายก อบต.บอโพธิ ์ เทียมตา   พรมรักษา  
2. นายวสันต  จันทรบอโพธิ์ รองนายก อบต.บอโพธิ์ วสันต  จันทรบอโพธิ ์  
3. นายสมบัติ  สีวิราช รองนายก อบต.บอโพธิ์ สมบัติ  สีวิราช  
4. ร.ต.ชาญวุฒิ  เย็นขัน เลขานุการนายก อบต. ชาญวุฒิ  เย็นขัน  
5. นางฉันทนา  ผิวฟก หัวหนาสํานักปลัด ฉันทนา  ผิวฟก  
6. นางสุพาพรรณ   มีสุข ผูอํานวยการกองคลัง สุพาพรรณ  มีสุข  
7. นางสาวณภัทรพร คําลา นักวิเคราะหฯ ณภัทรพร  คําลา  
8. นางสาวรัตติยา โสคําภา ผูชวยเจาพนักงานธุรการ รัตติยา  โสคําภา  
9. นายนันทพงศ  จอเสน ราษฎร ม.7 นันทพงศ  จอเสน  

10. นายบุญล้ํา  ทิพโสต ผูใหญบาน ม.7 บุญล้ํา  ทิพโสต  
11. นายณัฐพล พัดเจริญ ราษฎร ม.7 ณัฐพล พัดเจริญ  

 

 

 

สําเนาถูกตอง 

 

           (ลงช่ือ)   เกลานภา นิระติใส 
(นางเกลานภา  นิระติใส) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์  
 
 
 

  
 

 

 

 

 



๓ 
เริ่มประชุมเวลา  08.45 น.   

   เม่ือท่ีประชุมพรอม 
เกลานภา นิระติใส ไดเชิญประธานสภาฯ (นายกุญชาญ สุทธิกัญจน) 
เลขาฯสภา  ไดกลาวเปดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2563 
กุญชาญ สุทธิกัญจน เรียนนายก อบต. คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ประธานสภาฯ วันนี้เปนการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2563 ซ่ึงมีระเบียบวาระการ 

  ประชุมดังตอไปนี้ 

   ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีผานมา เม่ือวันท่ี 29  

            กรกฎาคม 2563 
   ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ / กระทูถาม 
     3.1 เรื่อง รายงานรายรับ – รายจาย  สถานการณคลังและผลการ 
     ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ ท่ีผานมา 
     3.2 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุน
     ท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ 
     พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
     3.3 เรื่อง การเตรียมการจดัทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 
     เพ่ือเปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

  3.4 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 
 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   3.5 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 
 2564 รายการเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
 บังคับ 

  3.6 เรื่อง การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 
 2564 เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการ
 ทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
 ทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันดาน 
 รายไดแกผูสูงอายุ 

  3.7 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  3.8 เรื่อง โครงการอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินเพ่ือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะ
 พ่ึงพิง    

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
    4.1 เรื่อง ขอความเห็นขออนุญาตใชท่ีดินในเขตปาสงวนแหงชาติเพ่ือ    

     สรางวัด  
               4.2 เรื่อง ขอความเหน็ชอบโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
     พ.ศ.2563 หมวดครุภัณฑ 
 
 

        /สํานักปลัด... 
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     สํานักปลัด 
     - เครื่องปรับอากาศ 24,000 บีทียู 
     - เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 
     - เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 
     - เครื่องสํารองไฟฟา 
     - เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 
     - เครื่องตัดหญาแบบขอออน 
     - ตูเข่ียเชื้ออลูมิเนียม 
     กองคลัง 
     - เครื่องปรับอากาศ 24,000 บีทียู 
     - เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล 
     กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     - เครื่องปรับอากาศ 24,000 บีทียู 
     - โตะคอมพิวเตอรพรอมเกาอ้ี 
     - โตะรับประทานอาหาร (ศพด.เนินสวรรค) 
     - เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 
     - เครื่องสํารองไฟฟา 
     - เครื่องเสียงเคลื่อนท่ีแบบลากจูง 

4.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 

- วาระท่ี 1  การพิจารณารับหลักการ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
 ประจาํป 2564 

    

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถามี) 
ประธานสภาฯ  ขอเขาสูระเบียบวาระการประชุมครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  วันนี้เปนการประชุมสภาสมัยสามัญประจําป  ๒๕๖3 สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี 1/๒๕๖3 

มีเรื่องตองแจงใหสภาทราบและพิจารณาขอความเห็นชอบตามระเบียบกฎหมายหลายเรื่องคือ                  
ขอความเห็นชอบขออนุญาตใชท่ีดินในเขตปาสงวนแหงชาติเพ่ือสรางวัด , ขอความเห็นชอบโอน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดครุภัณฑ และมีเรื่องท่ีเปนประโยชนตอท่ี
ประชุมสภา จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ  

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีผานมา  เม่ือวันท่ี  29  กรกฎาคม  ๒๕63
ประธานสภา ฯ  ฝายเลขานุการสภา ฯ  ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 

สมัยวิสามัญประจําป 2563  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี  29 กรกฎาคม ๒๕63  ใหกับทุกทาน
แลวมีท้ังหมดจํานวน  15  หนา  แยกเปนบัญชีรายชื่อผูมาประชุม/ผูเขารวมประชุม  จํานวน  ๒  หนา 
และเนื้อหาสาระการประชุมท่ีผานมาตั้งแตระเบียบวาระท่ี ๑ – ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ มีท้ังหมด  
13  หนา  จะมีสมาชิกทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหรือไม  ถาไมมีขอมติท่ีประชุมรับรอง 
 

ท่ีประชุม ไมมีแกไขและท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมาดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง   เสนอเพ่ือทราบหรือกระทูถาม 
       3.1 เรื่อง รายงานรายรับ-รายจาย สถานการณคลัง และผลการดําเนินงานขององคการบริหาร
       สวนตําบลบอโพธิ์ท่ีผานมา 
ประธานสภาฯ  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง การรายงานรายรับ – รายจายสถานะการคลัง 

และผลการดําเนินงานของ อบต.ท่ีผานมา ขอเชิญผูอํานวยการกองคลังชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
นางสุพาพรรณ มีสุข     เรียนทานประธานสภา  ทานผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ผอ.กองคลัง ดิฉันขออนุญาตชี้แจงสถานะการคลังของ อบต. บอโพธิ์  ณ วันท่ี  13 สิงหาคม  ๒๕๖3   โดยมี

รายละเอียดดังนี้คือ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ประมาณการรายรับประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ไวจํานวน 42 ,000,000 บาท ณ ปจจุบัน (ณ 13 สิงหาคม 2563 ) มีเ งิน          
รายรับจริง ปงบ 2563 จํานวน 39,893,392.81 บาท รับจริงต่ํากวาประมาณการจํานวน 
2,106,607.19 บาท  คิดเปนรอยละ 94.98 ยอดเงินคงเหลือ ณ  13 สิงหาคม 2563 ท่ีสามารถ
ดําเนินกิจการตาง ๆ ของอบต.ได จํานวน 4,744,172.91 บาท ยอดเงินสะสม ณ 13 สิงหาคม 
2563  จํานวน  24,242,358.22 บาท ยอดเงินทุนสํารองสะสม  ณ 13 สิงหาคม 2563  จํานวน  
18,752,173.92 บาท และองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์มีรายงานรับ – จายเงิน  ปงบประมาณ 
2563  ประจําเดือนสิงหาคม 2563  รายละเอียดตามท่ีสําเนาแจกใหกับสมาชิกทุกทาน จึงขอแจงให
ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม 
 

ท่ีประชุม รับทราบรายงานรายรับ- รายจายสถานะการคลังและผลการดําเนินงานของ อบต.ท่ีผานมา 

 

   3.2  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาของ
  องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการ
  บริหารสวนตําบล) 
 

ประธานสภาฯ   ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3.2  เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรองรับเงินอุดหนุน
ท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะ
เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)  ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 

 

นางเกลานภา นิระติใส     ดิฉันขออนุญาตชี้แจง  เรื่องการซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรองรับเงินอุดหนุน
ท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหการจัดทํารางงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนองตอความตองการ และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิผล เพ่ือมีเปาหมายเพ่ือสรางความผาสุก ความสงบและปลอดภัย รวมท้ังความเปนอยูท่ีดีของ
ประชาชนตามแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สามารถเสนอรางงบประมาณรายจายประจําปตอสภาทองถ่ินไดทันภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และ
เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือเปนแนวปฏิบัติ รายละเอียดตามท่ีสําเนาแจกใหกับสมาชิก      
ทุกทาน จึงขอแจงใหท่ีประชมุทราบ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม  
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

/3.3 เรื่อง การเตรียม... 
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  3.3  เรื่อง  การเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 เพ่ือเปนคาใชจายใน
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

 

เลขานุการสภา 



ประธานสภาฯ   ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3.3  เรื่อง การเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 
2564 เพ่ือเปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  ขอเชิญเลขานุการ
สภาชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 

เกลานภา นิระติใส  เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน   
ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียด สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือเปนการเตรียม
ความพรอมในการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาหรือผูบริหารทองถ่ิน กอนท่ีคณะรัฐมนตรีจะเห็นสมควร
ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผูบริหารทองถ่ิน จึงขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี
ดําเนินการจัดเตรียมงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน รายละเอียดตามท่ีสําเนาแจกใหกับสมาชิกทุกทาน จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม  
ท่ีประชุม รับทราบ 
 

  3.4 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น 
ประธานสภาฯ   ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3.4 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย 
  ประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียดตอ    
  ท่ีประชุม 
 

เกลานภา นิระติใส  เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน   
  ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียด การซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 
  เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือเปนแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การตั้งงบประมาณดานรายรับและดานรายจาย การตั้งงบประมาณดานรายรับจากรายได
ท่ีจัดเก็บเองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการตั้งงบประมาณดานรายจาย ให
กระทําตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

2. การกํากับดูแลการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
2.1 ใหผูวาราชการจังหวัดกรณีองคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาล และนายอําเภอ

กรณีองคการบริหารสวนตําบลกํากับดูแลการปฏิบัติ 
2.2 ใหผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอแนะนําและซักซอมแนวทางปฏิบัติในการจัดทํา

งบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยควรกําหนดระยะเวลาใน
การดําเนินการและติดตามผลการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2.3 เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการแกไขปญหาการทุจริตของรัฐบาลใหบังเกิดผลเปน
รูปธรรม โดยประเภทงานกอสรางใหจัดทํางบประมาณการคาใชจายโครงการ โดย
แสดงราคากลาง คาครุภัณฑ คาวัสดุ คาแรงและราคาตอหนวย 

3. การดําเนินการเม่ือประกาศใชงบประมาณรายจายประจําปแลว 
3.1 ใหนําขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ ประกาศโดยเปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินและเผยแพรในเว็บไซต เพ่ือประชาสัมพันธ แผนงาน โครงการ 
3.2 การจัดหาพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ

จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
/4. การรายงาน... 
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4. การรายงาน 

เลขานุการสภา 

เลขานุการสภา 



4.1 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดสงสําเนาขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม จํานวน 1 ชุด ไปยังจังหวัดหรือ
อําเภอ แลวแตกรณี ภายในระยะเวลาไมเกิน 15 วัน นับแตวันสิ้นสุดการประกาศใช
โดยเปดเผย เพ่ือใหประชาชนทราบ 

4.2 เม่ือสิ้นปงบประมาณใหประกาศรายงานการรับจายเงินประจําปงบประมาณให
ประชาชนทราบ 

รายละเอียดตามท่ีสําเนาแจกใหกับสมาชิกทุกทาน จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม  
ท่ีประชุม รับทราบ 
 

  3.5 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564  รายการเงิน 
  อุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
ประธานสภาฯ   ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3.5 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย 
  ประจําป พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ      
  ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
 

เกลานภา นิระติใส  เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
       ดิฉันขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด จังหวัดแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ท่ีมีโรงเรียนในสังกัด)
  ภายในเขตจังหวัด ดําเนินการจัดเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564         
  เพ่ือรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ดังนี้  

1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีโรงเรียนในสังกัดตองประมาณการรายรับและจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ 

2. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขอมูลท่ีเก่ียวของ เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 เชน เงินเดือนครู และคาจางประจํา การศึกษา
บุตร คาเชาบาน คาตอบแทนพนักงานจาง 

รายละเอียดตามท่ีสําเนาแจกใหกับสมาชิกทุกทาน จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม  
ท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/3.6 เรื่อง ซักซอม... 
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เลขานุการสภา 



  3.6 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564  เงินอุดหนุนท่ัวไป 
  เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการ
  สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการหลักประกันดานราย
  ไดแกผูสูงอายุ 
ประธานสภาฯ   ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3.6 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
  พ.ศ. 2564  เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการ
  และทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการ
  หลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
 

เกลานภา นิระติใส  เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
       ดิฉันขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินพิจารณาแลว เพ่ือใหการจัดทํา
  งบประมาณและการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปดวยความเรียบรอยและ
  บรรลุวัตถุประสงค จึงขอใหจังหวัดแจงเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ตั้งงบประมาณรายจาย
  ประจําป พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนท่ัวไปโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและ  
  ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการ 
  หลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ ดานรายรับ ตั้งไวในหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป  
  และดานรายจาย ใหตั้งไวในหมวดงบกลาง ประเภทเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ หรือ       
  เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส รายละเอียดตามท่ีสําเนาแจกใหกับสมาชิกทุกทาน จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม  
ท่ีประชุม รับทราบ 
 

  3.7 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564      
  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ประธานสภาฯ   ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3.7 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
  พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียด
  ตอท่ีประชุม 
 

เกลานภา นิระติใส  เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
       ดิฉันขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินพิจารณาแลว เพ่ือใหการจัดทํา 

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค จึงขอให
จังหวัดแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ท่ีมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด) ภายในเขตจังหวัด ดําเนินการ
เตรียมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 เพ่ือรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินประมาณการรายรับและจัดทํา
งบประมาณรายจาย เพ่ือจายเปนเงินเดือน คาตอบแทน เงินเพ่ิมคาครองชีพ คาเชาบาน และ         
คาการศึกษาของบุตรและพนักงานจางท่ีปฏิบัติหนาท่ีในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียดตามท่ีสําเนา
แจกใหกับสมาชิกทุกทาน จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม  
ท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 

/3.8 เรื่อง โครงการ... 
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  3.8 เรื่อง โครงการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นเพ่ือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 
ประธานสภาฯ   ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3.8 เรื่อง โครงการอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินเพ่ือดูแลผูสูงอายุท่ีมี
  ภาวะพ่ึงพิง ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
 

เกลานภา นิระติใส  เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ดิฉันขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดพิษณุโลก ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินเพ่ือดูแลผูสูงอายุท่ีภาวะพ่ึงพิง          
ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ก็ไดดําเนินการแลว วันนี้ก็เปนการสอบคัดสอบ มีผูสมัครเขามา
จํานวน 4 คน แตจะคัดเลือกใหเหลือแค 2 คน รายละเอียดตามท่ีสําเนาแจกใหกับสมาชิกทุกทาน     
จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม  
ท่ีประชุม รับทราบ 
 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
     4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบขออนุญาตใชท่ีดินในเขตปาสงวนแหงชาติเพ่ือสรางวัด 
ประธานสภาฯ   ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบขออนุญาตใชท่ีดินในเขตปาสงวน 
  แหงชาติเพ่ือสรางวัด ขอเชิญรองประธานสภาชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
สมัย วังคีรี    เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รองประธานสภาฯ กระผมขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด เนื่องดวยท่ีพักสงฆบานโคกคลาย หมูท่ี 7 แหงนี้ไดตั้งอยูใน
  บริเวณพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติอยูในความดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม     
  วันนี้กระผมอยากใหวัดบานโคกคลายเปนวัดท่ีถูกตองตามกฎระเบียบกระทรวง รวมถึงการสราง การตั้ง 
  การรวม การยาย การยุบเลิกวัด และยกฐานะข้ึนเปนวัดประจําหมูบานอีกวัดหนึ่ง  และเพ่ือปลูกฝง
  คุณธรรมจริยธรรมใหเกิดข้ึนตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา นําไปใชในการดําเนินชีวิตไดอยาง
  ถูกตอง รายละเอียดตามท่ีสําเนาแจกใหกับสมาชิกทุกทาน  จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม 
ท่ีประชุม         เห็นชอบขออนุญาตใชท่ีดินในเขตปาสงวนแหงชาติเพ่ือสรางวัด                                     

ดวยคะแนนเสียง 22 เสียง  ไมเห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
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 4.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563         
หมวดครุภัณฑ 

ประธานสภาฯ   ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจายประจําป 
  งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดครุภัณฑ ขอเชิญ รก.ปลัดชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
 

ฉันทนา ผิวฟก   เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รก.ปลัด  ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดในการโอนงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมวดครุภัณฑ โอนครั้งท่ี 8/2563 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ มีความจําเปนตอง
โอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน  7  รายการ ดังนี้ 

1. คาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จํานวน 3 เครื่อง เปนเงิน 109,200 บาท 
2. คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง เปนเงิน 60,000 บาท  

     3. คาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 15,000 บาท  
     4. คาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 2 เครื่อง เปนเงิน 11,600 บาท 

       5. คาจัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน  9,500 บาท 

       6. คาจัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบขอออน จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 10,900 บาท 
     7. คาจัดซ้ือตูเข่ียเชื้ออลูมิเนียม จํานวน 1 ตู เปนเงิน 10,000 บาท  

           สํานักปลัด จึงเห็นควรขออนุมัติสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์พิจารณาอนุมัติ 
  ดําเนินการดังนี้ 

         1 .  โอนลด   งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร ท่ัวไป งบบุคลากร              
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด     
859,912 บาท โอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จํานวน 109,200 บาท งบประมาณคงเหลือหลัง 
โอนลด จํานวน 750,712  บาท         
          โอนเพ่ิม (โอนมาตั้งจายเปนรายการใหม) งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป  
งานบริหารงานท่ัวไป  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รายการ 
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) จํานวน 3  เครื่อง  เห็นควรอนุมัติใหโอนงบประมาณ
มาตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 109,200 บาท  

 

       2. โอนลด  งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบบุคลากร   
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด   
750,712 บาท โอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จํานวน 60,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลัง    
โอนลด จํานวน 690,712  บาท         
          โอนเพ่ิม  งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป  งบลงทุน   
หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการ คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2  จํานวน 2  เครื่อง  มีงบประมาณคงเหลือ  200 บาท  โอนเพ่ิมงบประมาณใน
ครั้งนี้ จํานวน 60,000 บาท  งบประมาณหลงัโอนคงเหลือ จํานวน 60,200 บาท 
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    3. โอนลด  งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบบุคลากร   
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด   
690,712 บาท โอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จํานวน 15,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลัง    
โอนลด จํานวน 675,712  บาท          

        โอนเพ่ิม งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป  งบลงทุน   
หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการ คาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED   
ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 2 (38 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง มีงบประมาณคงเหลือกอนโอน    
15,000 บาท โอนเพ่ิมงบประมาณในครั้งนี้ จํานวน 15,000 บาท  งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 
จํานวน 30,000 บาท   

    4. โอนลด  งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบบุคลากร   
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด   
675,712 บาท โอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จํานวน 11,600 บาท งบประมาณคงเหลือหลัง    
โอนลด จํานวน 664,112  บาท         

        โอนเพ่ิม  งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป  งบลงทุน   
หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการ คาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟาขนาด 1 kVA  
จํานวน 2 เครื่อง มีงบประมาณคงเหลือ 0 บาท โอนเ พ่ิมงบประมาณในครั้ งนี้  จํานวน        
11,600 บาท  งบประมาณหลงัโอนคงเหลือ จํานวน 11,600 บาท 
   

5. โอนลด  งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน
(ฝายประจํา) ประเภทเงินอ่ืน ๆ งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด 69,775 บาท โอนลดงบประมาณ 

                     ในครั้งนี้ จาํนวน 9,500 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จํานวน 60,275  บาท         

         โอนเพ่ิม  (โอนมาตั้งจายเปนรายการใหม) งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป  
งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว รายการคาจัดซ้ือ
เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 1 เครื่อง เห็นควรอนุมัติใหโอนงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม 
จํานวน 9,500 บาท 
 

    6. โอนลด  งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝายประจํา) ประเภทเงินอ่ืน ๆ งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด 60,275 บาท โอนลดงบประมาณ
ในครั้งนี้ จํานวน 10,900 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จํานวน 49,375 บาท         

         โอนเพ่ิม  (โอนมาตั้งจายเปนรายการใหม) งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป  
งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว รายการคาจัดซ้ือ
เครื่องตัดหญาแบบขอออน จํานวน 1 เครื่อง เห็นควรอนุมัติใหโอนงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม 
จํานวน 10,900 บาท 
 

   7. โอนลด  งบประมาณแผนงานบรหิารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินงาน หมวด 
คาตอบแทน ประเภทคาเชาบาน งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด  77,535 บาท โอนลดงบประมาณ
ในครั้งนี้ จํานวน 10,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จํานวน 67,535 บาท         

       โอนเพ่ิม  (โอนมาตั้งจายเปนรายการใหม) งบประมาณแผนงานการเกษตร  งานสงเสริม 
การเกษตร งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑการเกษตร รายการคาจัดซ้ือตูเข่ียเชื้อ
อลู มิ เนียม จํานวน 1 ตู  เห็นควรอนุ มัติ ให โอนงบประมาณมาต้ังจายเปนรายการใหม จํานวน        
10,000 บาท 

/กองคลัง... 
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สุพาพรรณ  มีสุข        กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ มีความจําเปนตองโอนงบประมาณ จํานวน 2     
ผอ.กองคลัง         รายการดังนี ้

1. คาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) จาํนวน  2  เครื่องๆ ละไมเกิน  
36,400 บาท   

2. คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เครื่องๆ ละไมเกิน 
22,000 บาท 

 
 

                  กองคลัง  จึงเห็นควรขออนุมัติสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์พิจารณาอนุมัติ 
  ดําเนินการดังนี้ 
 

     1. โอนลด  งบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)   
ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง งบประมาณคงเหลือหลังโอนครั้งกอน 193,590 บาท โอนลด
งบประมาณในครั้ งนี้  จํานวน 72 ,800 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จํานวน     
120,790  บาท         

        โอนเพ่ิม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ  
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง(ระบบ Inverter) จํานวน          
2 เครื่อง เห็นควรอนุมัติใหโอนงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 72,800 บาท  
      2. โอนลด  งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)   
ประเภทเงินอ่ืน ๆ งบประมาณคงเหลือหลังโอนครั้งกอน 49,375 บาท โอนลดงบประมาณในครั้งนี้ 
จํานวน 44,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จํานวน 5,375 บาท         

        โอนเพ่ิม  งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภณัฑ 
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน   
2 เครื่อง มีงบประมาณหลังโอนครั้งกอน 200 บาท โอนเพ่ิมงบประมาณในครั้งนี้ 44,000 บาท 
งบประมาณหลังโอนคงเหลือ  44,200 บาท 
 

สมพร วงวิสาร     กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ มีความจําเปนตองโอน 
รก.ผอ.กองการศึกษาฯ งบประมาณ ไปตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน  6  รายการ ดังนี้ 

       1. คาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จํานวน  2 เครื่อง เปนเงิน   72,800 บาท   
         2. คาจัดซ้ือโตะคอมพิวเตอรพรอมเกาอ้ี จํานวน 4 ชุด เปนเงิน 30,000 บาท  

       3. คาจัดซ้ือโตะพรอมเกาอ้ีรับประทานอาหาร จํานวน 6 ชุด เปนเงิน   42,000 บาท 
       4. คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 4 เครื่อง เปนเงิน 120,000 บาท 
       5. คาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA  จํานวน 4 เครื่อง เปนเงิน 23,200 บาท 
       6. คาจัดซ้ือชุดเครื่องเสียงเคลื่อนท่ีแบบลากจูง จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 9,500 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

/กองการศึกษา... 
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                             กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงเห็นควรขออนุมัติสภาองคการบริหารสวนตําบล         
  บอโพธิ์พิจารณาอนุมัติดําเนินการ ดังนี้ 
 

       1. โอนลด  งบประมาณแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา            
งบดําเนินงาน หมวดคาวัสดุ ประเภทรายจายคาอาหารเสริม (นม) งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด  
146,877.34 บาท โอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จํานวน 72,800 บาท งบประมาณคงเหลือหลัง
โอนลด จํานวน 74,077.34 บาท   

โอนเพ่ิม (โอนมาตั้งจายเปนรายการใหม) งบประมาณแผนงานการศึกษา งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รายการ คาจัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) จํานวน 2 เครื่อง เห็นควรอนุมัติใหโอนงบประมาณมา
ตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 72,800 บาท  

 

2 . โอนลด  งบประมาณแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา              
งบดําเนินงาน หมวดคาวัสดุ ประเภทรายจายคาอาหารเสริม (นม) งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด  
74,077.34 บาท โอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จํานวน 30,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลัง 
โอนลด จํานวน 44,077.34 บาท        

          โอนเพ่ิม (โอนมาตั้งจายเปนรายการใหม) งบประมาณแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รายการ คาจัดซ้ือโตะ
คอมพิวเตอรพรอมเกาอ้ี จํานวน 4 ชุด เห็นควรอนุมัติใหโอนงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 
30,000 บาท  

3 . โอนลด  งบประมาณแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา              
งบดําเนินงาน หมวดคาวัสดุ ประเภทรายจายคาอาหารเสริม (นม) งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด  
44,077.34 บาท โอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จํานวน 42,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลัง 
โอนลด จํานวน 2,077.34 บาท        

โอนเพ่ิม งบประมาณแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รายการ คาจัดซ้ือโตะพรอมเกาอ้ีรับประทานอาหาร 
(ชนิดมานั่งยาว) จํานวน 6 ชุด มีงบประมาณคงเหลือ  - บาท โอนเพ่ิมงบประมาณในครั้งนี้ จํานวน 
42,000 บาท  งบประมาณหลงัโอนคงเหลือ จํานวน 42,000 บาท 

 

4. โอนลด  งบประมาณแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภทรายจายเงินดือนพนักงาน งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด  
559,200 บาท โอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จํานวน 120,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลัง  
โอนลด จํานวน 439,200 บาท        

          โอนเพ่ิม (โอนมาตั้งจายเปนรายการใหม) งบประมาณแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการ คาจัดซ้ือ
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2  จํานวน 4 เครื่อง เห็นควรอนุมัติใหโอนงบประมาณ
มาตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 120,000 บาท 

 

 

 

/5. โอนลด... 
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   5. โอนลด  งบประมาณแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภทรายจายเงินประจําตําแหนง งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด  
25,500 บาท โอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จํานวน 23,200 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 
จํานวน 2,300 บาท     

โอนเพ่ิม (โอนมาตั้งจายเปนรายการใหม) งบประมาณแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการ คาจัดซ้ือ
เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 1 kVA  จํานวน 4 เครื่อง เห็นควรอนุมัติใหโอนงบประมาณมาตั้งจายเปน
รายการใหม จํานวน 23,200 บาท 

6. โอนลด  งบประมาณแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภทรายจายเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน งบประมาณคงเหลือกอน
โอนลด  10,000 บาท โอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จํานวน 9,500 บาท งบประมาณคงเหลือหลัง
โอนลด จํานวน 500 บาท 

โอนเพ่ิม งบประมาณแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ รายการ คาจัดซ้ือชุดเครื่องเสียงเคลื่อนท่ีแบบลากจูง 
จํานวน 1 เครื่อง มีงบประมาณคงเหลือ - บาท  โอนเพ่ิมงบประมาณในครั้งนี้ จํานวน 9,500 บาท  
งบประมาณหลังโอนคงเหลือ จํานวน 9,500 บาท 

ฉันทนา  ผิวฟก  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาว เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการ
รก.ปลัด           งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543  
  หมวด  4  การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายใน
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปน
  รายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

1. สํานักปลัด ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563        
หมวดคาครุภัณฑ เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 226,200 บาท 

2. กองคลัง ขออนุ มัติ โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563        
หมวดคาครุภัณฑ เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 58,400 บาท 

3. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดคาครุภัณฑ เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 297,500 บาท 

ประธานสภาฯ  สรุปแลวการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 8         
  หมวดคาครุภัณฑของสํานักปลัด กองคลัง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
  582,100 บาท รายละเอียดตามท่ีสําเนาแจกใหกับสมาชิกทุกทาน จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุมเห็นชอบ
  ตอไปครับ 
ท่ีประชุม          เห็นชอบอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563             
  หมวดคาครุภัณฑ ดวยคะแนนเสียง 22 เสียง  ไมเห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 
  

 
 
 

/4.3 เรื่อง ขอความ... 
 

15 
            



4.3 เรื่อง  ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ     
พ.ศ. 2564 
  - วาระท่ี 1 การพิจารณารับหลักการ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

-  วาระท่ี  ๒  การแปรญัตติ 
-  วาระท่ี  ๓  การลงมติ 

 

ประธานสภาฯ  ตอไปจะเปนการพิจารณาขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
  ประจาํป งบประมาณ พ.ศ. 2564 กอนท่ีจะใหท่ีประชุมพิจารณา ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจง 
  รายละเอียดในหลักการพิจารณา (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจายฯ ตอประชุม 
เกลานภา นิระติใส      เรียนทานประธานสภา ทานผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน 

หลักการพิจารณาคงถือการปฏิบัติตามระเบียบฯ และเหมือนกับทุกครั้งท่ีเคยปฏิบัติกันมา คือการ
พิจารณาขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้นเราจะแยกการพิจารณาออกเปนสามวาระคือ วาระท่ี ๑ 
การรับหลักการแหง (ราง) ขอบัญญัติฯ วาระท่ี ๒  การแปรญัตติ จะแปรญัตติงบประมาณรายจายได
เฉพาะการขอลดรายจายหรือการขอลดจํานวนเงินท่ีขออนุญาตจายเทานั้น หามมิใหแปรญัตติรายจาย
ข้ึนใหม หรือเพ่ิมเติมรายจายเวนแตจะไดรับคํารับรองจากผูบริหารทองถ่ินหรือคําแปรญัตตินั้นผูบริหาร
ทองถ่ินเปนผูแปรญัตติ  วาระท่ี ๓  การลงมติ  และการพิจารณาขอบัญญัติงบประมาณรายจายจะ
พิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได ซ่ึงในวันนี้ เปนวันแรกปกติจะเปนการพิจารณาในวาระท่ี ๑          
รับหลักการ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจายฯ 

 

ประธานสภาฯ  ตอไปขอเชิญผูบริหารทองถ่ินไดนําเสนอรายละเอียด (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอท่ีประชุมสภาเพ่ือพิจารณาตามระเบียบ 
 

เทียมตา พรมรักษา เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน   
ตามท่ีทุกทานไดรับ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขอทํา
ความเขาใจและแจงใหท่ีประชุมทราบ บัดนี้ถึงเวลาท่ีผูบริหารทองถ่ินจะไดเสนอ (ราง) ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกครั้งหนึ่ง จึงขอชี้แจงใหทาน
ประธานสภาและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย ในการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ดังนี้ 

สถานะการคลงั  ในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  ไดประมาณการรายรบัไว จํานวน  
43,500,000  บาท โดยในสวนของรายไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเองจะไดปรับปรุงการ
จัดเก็บใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและในสวนของงบประมาณรายจายไดกําหนดวงเงินรายจายไวจํานวน 
43,500,000  บาท ซ่ึงคาดวาจะสามารถไปจัดทําบริการสาธารณะดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึนใหสภาแหงนี้ไดพิจารณา (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจายฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ี
แจกใหกับสมาชิกทุกทานแลว ขอใหทุกทานไดพิจารณาไปพรอม ๆ กันพอสรุปไดดังนี้ 
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เลขานุการสภา 

นายก อบต. 



1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ วันท่ี 11 สิงหาคม 2563 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
สถานะการเงิน ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 52,155,026.89 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 24,242,358.22 บาท 
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 18,752,173.92 บาท 
1.1.4 รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ   

รวม 0.00 บาท 
1.1.5 ร า ยก าร ท่ี ไ ด กั น เ งิ น ไ ว โ ด ยยั ง ไ ม ไ ด ก อหนี้ ผู ก พั น  จํ า น ว น  3  โ ค ร ง ก า ร                  

รวม 11,023 บาท 
              1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2562 ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2562 
     (1) รายรับจริง จํานวน 38,816,836.81 บาท ประกอบดวย 
 หมวดภาษีอากร     จํานวน       41,700.00 บาท 
 หมวดคาธรรม คาปรับ และใบอนุญาต  จํานวน        11,572.10 บาท 
 หมวดรายไดจากทรัพยสิน    จํานวน      412,973.75 บาท 
 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน      370,599.00 บาท 
 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    จํานวน        82,000.00 บาท 
 หมวดรายไดจากทุน    จํานวน          4,450.00 บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร    จํานวน  16,541,880.96 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    จํานวน  21,351,661.00 บาท 
    (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 1,952,230.00 บาท 
    (3) รายจายจริง จํานวน 29,818,285.60 บาท ประกอบดวย 
 งบกลาง      จํานวน 11,171,172.00 บาท 
 งบบุคลากร     จํานวน   9,272,986.00 บาท 
 งบดําเนินงาน     จํานวน   4,768,276.72 บาท 
 งบลงทุน      จํานวน   2,358,400.00 บาท 
 งบรายจายอ่ืน     จํานวน                0.00 บาท 
 งบเงินอุดหนุน     จํานวน  2,247,450.88 บาท 
    (4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 1,952,230.00 บาท 
    (5) รายจายท่ีจายจากเงินสะสม จํานวน 335,000.00 บาท 
    (6) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 
    (7) รายจายท่ีจายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท 
1. ดานประมาณการรายรับ ประมาณการรายรับไวรวมท้ังสิ้น 43,500,000  บาท  แยกเปน 

1.  รายไดจากภาษีอากร    จํานวน      951,000   บาท 
2.  รายไดท่ีรัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรให อปท.  จํานวน 20,849,000   บาท 
3.  รายไดจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   จํานวน  21,700,000  บาท 
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2.  ดานประมาณรายจาย  ประมาณการรายจายไวรวมท้ังสิ้น  43,500,000 บาท โดยสามารถ
สรุปจําแนกรายจายออกเปนแผนงานดังนี้ 

 1.  ดานบริหารงานท่ัวไป 
      -  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  จํานวนเงิน 11,912,930 บาท 
      -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน จํานวนเงิน      331,800 บาท 
 2.  ดานบริการชุมชนและสังคม 
      -  แผนงานการศึกษา   จํานวนเงิน  8,255,130 บาท 
      -  แผนงานสาธารณสุข  จํานวนเงิน    515,000   บาท 
      -  แผนงานเคหะและชุมชน  จํานวนเงิน 6,167,940 บาท 
      -  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  จํานวนเงิน   155,000 บาท 
      -  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จํานวนเงิน  470,000 บาท 
 3.  ดานการเศรษฐกิจ 
      -  แผนงานการเกษตร   จํานวนเงิน 366,000 บาท 
      -  แผนงานการพาณิชย  จํานวนเงิน 928,000 บาท 
 4.  ดานการดําเนินงานอ่ืน 
      -  แผนงานงบกลาง   จํานวนเงิน 14,398,200 บาท 

งานบริหารงานท่ัวไป 
-  งบบุคลากร/หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง) ตั้งไวรวม  2,803,920  บาท แยกเปน 

(1) เงินเดือนนายกและรองนายก 2 คน ตั้งไว 514,080 บาท 
(2) เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกและรองนายก 2 คน ตั้งไว      

  42,120 บาท 
(3) เงินคาตอบแทนพิเศษนายกและรองนายก 2 คน ตั้งไว 42,120 บาท 
(4) คาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน

  ตําบล ตั้งไว 86,400 บาท 
(5) เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งไว 2,119,200 บาท 

-  งบบุคลากร/หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไวรวม 4,435,490  บาท 
 (1) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 2,832,210 บาท 

(2) เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว 5,000 บาท 
(3) เงินประจําตําแหนง ตั้งไว 126,000 บาท 
(4) คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 1,313,880 บาท 
(5) เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว 74,400 บาท 
(6) เงินอ่ืน ๆ ตั้งไว 84,000 บาท 

- งบดําเนินงาน คาตอบแทนใชสอย และวัสดุ   ตั้งไวรวม  2,033,100 บาท  แยกเปน 
1. คาตอบแทน  ตั้งไวรวม  577,100  บาท แยกเปน  

(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
ตั้งไว 338,100 บาท  

(2) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 15,000 บาท 
(3) คาเชาบาน ตั้งไว 204,000 บาท 
(4) เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 20,000 บาท 
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2.  คาใชสอย  ตั้งไวรวม  627,000 บาท  แยกเปน 
(1) รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ /คาจางเหมาบริการตาง ๆ ตั้งไว 97,000 บาท  
(2) รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 40,000 บาท 

- คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว 20,000 บาท 
- คาเลี้ยงรับรอง ตั้งไว 20,000 บาท 

(3) รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน     
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียน/คาธรรมเนียมตาง ๆ  

ตั้งไว 150,000 บาท  
- โครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน ตั้งไว 

210,000 บาท 
- โครงการอบรมใหความรูเ ก่ียวกับบทบาทและหนาท่ีของสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบลและผูบริหารทองถ่ิน ตั้งไว 20,000 บาท 
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 110,000 บาท  

3.  คาวัสดุ ตั้งไวรวม  395,000  บาท แยกเปน 
  (1) คาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 120,000 บาท 

(2) คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 15,000 บาท 
(3) วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 40,000 บาท 
(4) วัสดุกอสราง ตั้งไว 15,000 บาท 
(5) คาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 25,000 บาท 
(6) คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 100,000 บาท 
(7) คาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 80,000 บาท 

4.  คาสาธารณูปโภค  ตั้งไวรวม  434,000  บาท แยกเปน 
(1) คาไฟฟา ตั้งไว 300,000 บาท 
(2) คาบริการโทรศัพท ตั้งไว 60,000 บาท 
(3) คาบริการไปรษณีย ตั้งไว 30,000 บาท 
(4) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว 44,000 บาท 

5. งบรายจายอ่ืน ตั้งไว 15,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจางท่ีปรึกษาหรือเพ่ือวิจัยแบบ 
  ประเมินผลตาง ๆ 

   -  งบเงินอุดหนุน/เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตั้งไวรวม  15,000  บาท   
เพ่ืออุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน         
อําเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 

 

งานบริหารงานคลัง 
-  งบบุคลากร/หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)  ตั้งไว 1,982,420 บาท แยกเปน 

(1) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 1,251,880 บาท  
(2) เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว 21,300 บาท 
(3) คาเงินประจําตําแหนง ตั้งไว 42,000 บาท 
(4) คาตอบแทนพนักงานจาง 657,240 บาท 
(5) เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง 10,000 บาท 
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- งบดําเนินงาน คาตอบแทนใชสอย และวัสดุ ตั้งไวรวม  628,000 บาท  แยกเปน 
 1. คาตอบแทน  ตั้งไวรวม  195,000  บาท  แยกเปน 

(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
ตั้งไว 40,000 บาท  

(2) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 15,000 บาท 
(3) คาเชาบาน ตั้งไว 130,000 บาท 
(4) เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 10,000 บาท 

 2. คาใชสอย ตั้งไวรวม  293,000  บาท  แยกเปน 
(1) คาจางเหมาบริการตาง ๆ ตั้งไว 143,000 บาท 
(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  คาลงทะเบียน/คาธรรมเนียมตาง ๆ ตั้งไว 

  90,000 บาท  
(3) โครงการบริการรับชําระภาษีนอกสถานท่ีและใหความรูกับประชาชน ตั้งไว 

  20,000 บาท  
(4) โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ตั้งไว 20,000 บาท 
(5) คาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 20,000 บาท 

3. คาวัสดุ  ตั้งไวรวม  140,000  บาท แยกเปน 
(1) คาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 60,000 บาท 
(2) คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 20,000 บาท 
(3) คาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 60,000 บาท 

 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
                1.  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน  ตั้งไวรวม  181,800  บาท  แยกเปน 

  - งบดําเนินงาน คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  ตั้งไวรวม 181,800 บาท แยกเปน 
(1) คาตอบแทน ตั้งไว 75,000 บาท เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน

เปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
(2) คาใชสอย/รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด

อ่ืน ๆ ตั้งไว 25,000 บาท เพ่ือจายเปนโครงการ “รูกฎ รูวินัย อุนใจ ปลอดภัย การจราจร” 
   (3) คาวัสดุ ตั้งไวรวม 81,800 บาท เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง 
 

       2.  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ตั้งไวรวม  150,000  บาท  แยกเปน 
-  งบดําเนินงาน/คาใชสอย/รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 

หมวดอ่ืน ๆ แยกเปน 
(1) โครงการชวยเหลือผูประสบภัย ตั้งไว 30,000 บาท 
(2)  โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวน

ตําบลบอโพธิ์ ตั้งไว 80,000 บาท  
(3) และโครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัยน้ําปาไหลหลากและดินโคลนถลม ตั้งไว 40,000 บาท 
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แผนงานการศึกษา 
1.  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  ตั้งไวรวม  3,484,020 บาท แยกเปน 

-  งบบุคลากร/หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) ตั้งไวรวม 3,006,020 บาท แยกเปน 
(1) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 2,191,820 บาท 
(2) เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว 5,000 บาท 
(3) เงินประจําตําแหนง ตั้งไว 42,000 บาท 
(4) เงินวิทยฐานะ ตั้งไว 126,000 บาท 
(5) คาตอบแทนพนกังานจาง ตั้งไว 583,200 บาท 
(6) เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว 58,000 บาท 

- งบดําเนินงาน คาตอบแทนใชสอย และวัสดุ  ตั้งไวรวม  478,000  บาท  แยกเปน 
      1. คาตอบแทน  ตั้งไวรวม  91,000  บาท   

(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
 ตั้งไว 30,000 บาท  

(2) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 15,000 บาท 
(3) คาเชาบาน ตั้งไว 36,000 บาท 
(4) เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 10,000 บาท 

       2.  คาใชสอย ตั้งไวรวม 200,000 บาท แยกเปน 
(1) คาจางเหมาบริการตาง ๆ ตั้งไว 30,000 บาท 
(2) รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 30,000 บาท 
(3) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมตาง ๆ ตั้งไว 

  90,000 บาท 
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 50,000 บาท 

       3. คาวัสดุ ตั้งไวรวม 115,000 บาท  แยกเปน 
(1) คาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 50,000 บาท 
(2) วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 5,000 บาท 
(3) วัสดุกอสราง ตั้งไว 10,000 บาท 
(4) วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 50,000 บาท 

       4. คาสาธารณูปโภค ตั้งไวรวม 72,000 บาท แยกเปน 
(1) คาไฟฟา ตั้งไว 42,000 บาท 
(2) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว 30,000 บาท 
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  2. งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ตั้งไวรวม 4,701,110 บาท แยกเปน 
 - งบดําเนินงาน/คาใชสอย ตั้งไวรวม 1,478,510 บาทแยกเปน 

(1) รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  
- เ พ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการแมบานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้ งไว 

 144,000 บาท  
- คาจางเหมารถรับ-สง เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว 138,000 บาท (2) 

(2) รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ     
 - โครงการเขาคายพัฒนาทักษะชีวิตสัมพันธ โรงเรียนในเครือขายตําบล    
บอโพธิ์ ตั้งไว 40,000 บาท  

- โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ ตั้งไว 5,000 บาท   
- โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมเด็กและเยาวชนตําบลบอโพธิ์ ตั้ งไว 

100,000 บาท 
- โครงการปฐมนิเทศผูปกครองเด็กปฐมวัย ศพด.ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบอโพธิ ์

ตั้งไว 5,000 บาท  
- โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา “คาวัสดุการศึกษา 

(ศพด.)” ตั้งไว 234,600 บาท 
- โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา “อาหารกลางวัน 

ศพด.” ตั้งไว  676,200 บาท 
- โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

(ศพด.) “คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน” ตั้งไว 28,810 บาท  
- โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

(ศพด.) “คาเครื่องแบบนักเรียน” ตั้งไว 20,100 บาท  
- โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

(ศพด.) “คาหนังสือเรียน” ตั้งไว 13,400 บาท  
- โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

(ศพด.) “คาอุปกรณการเรียน” ตั้งไว 13,400 บาท 
- โครงการอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการบริหารแบบมีสวน

รวมในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบอโพธิ์ ตั้งไว 20,000 บาท  
- โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นารักอยางไทย จิตใจงดงาม ตั้งไว     

40,000 บาท 
    

- งบดําเนินงาน/คาวัสดุ ตั้งไวรวม  1,298,600  บาท แยกเปน 
(1) คาวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 40,000 บาท 
(2) คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบอโพธิ์ และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ตําบลบอโพธิ์ ตั้งไว 1,258,600 บาท 
- งบเงินอุดหนุน/เงินอุดหนุนสวนราชการ  ตั้งไวรวม  1,924,000  บาท  เพ่ือจายเปนเงิน

 สนับสนนุโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตําบลบอโพธิ์ จํานวน      
 6 โรงเรียน 
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3. งานระดับมัธยมศึกษา 
- งบดําเนินงาน/คาใชสอย/รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 

หมวดอ่ืน ๆ  ตั้งไวรวม  70,000  บาท  
(1) โครงการเขาคายทักษะชีวิตสัมพันธโรงเรียนบอโพธิ์วิทยา ตั้งไว 30,000 บาท 
(2) โครงการอบรมวัยใส หัวใจใฝคุณธรรม ตั้งไว 40,000 บาท 

 

 แผนงานสาธารณสุข 
1. งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข  ตั้งไวรวม  515,000  บาท   แยกเปน 
 งบดําเนินงาน ตั้งไวรวม 255,000 บาท แยกเปน 

-  งบดําเนินงาน/คาตอบแทน  ตั้งไว  120,000  บาท เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- งบดําเนินงาน/คาใชสอย/รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืน ๆ ตั้งไว 45,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาฯ 

- งบดําเนินงาน/คาวัสดุ ตั้งไว 90,000 บาท เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 
- งบเงินอุดหนุน/เงินอุดหนุนเอกชน  ตั้งไว  260,000  บาท  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน

สําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 13 หมูบาน ๆ ละ    
20,000 บาท 

   

 แผนงานเคหะและชุมชน 
1.  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน   ตั้งไวรวม  2,071,040  บาท   แยกเปน 

-  งบบุคลากร/หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) ตั้งไวรวม 1,395,040  บาท แยกเปน 
(1) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 554,960 บาท 
(2) เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว 20,000 บาท 
(3) คาเงินประจําตําแหนง ตั้งไว 42,000 บาท 
(4) คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 748,080 บาท 
(5) เงินเพ่ิมตาง ๆ พนักงานจาง ตั้งไว 30,000 บาท 

- งบดําเนินงาน คาตอบแทนใชสอย และวัสดุ ตั้งไวรวม 656,000 บาท  แยกเปน 
(1) คาตอบแทน ตั้งไวรวม 136,000  บาท แยกเปน 

- คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งไว
80,000 บาท 

- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 15,000 บาท 
- คาเชาบาน ตั้งไว 36,000 บาท 
- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 5,000 บาท 

(2)  คาใชสอย ตั้งไวรวม   280,000  บาท แยกเปน 
- เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ ตั้งไว 30,000 บาท 
- คาสํารวจออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมงาน ตั้งไว 10,000 บาท 
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  คาลงทะเบียน/คาธรรมเนียมตาง ๆ ตั้งไว 

40,000 บาท 
- โครงการออกสํารวจและรังวัดท่ีสาธารณะประโยชน ตั้งไว 10,000 บาท 
- คาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 190,000 บาท 
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(3) คาวัสดุ  ตั้งไวรวม 240,000  บาท แยกเปน 
- คาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 50,000 บาท 
- คาวัสดุกอสราง ตั้งไว 50,000 บาท 
- คาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 5,000 บาท 
- คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 80,000 บาท 
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 5,000 บาท 
- วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 50,000 บาท 

-  งบลงทุน/คาครุภัณฑ คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ตั้งไวรวม   20,000  บาท    
เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑขนาดใหญ 

 

   2.  งานไฟฟาและถนน   ตั้งไวรวม  4,016,900  บาท  แยกเปน 
- งบดําเนินงาน/คาวัสดุ/คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ตั้งไว  60,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาจัด 

ซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ  เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟา หลอดไฟฟา  สายไฟฟา       
บัลลาสต สตารทเตอร  เปนตน 

- งบลงทุน/คาท่ีดินและสิ่งกอสราง/คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไวรวม           
3,464,000  บาท  แยกเปน 

 (1) โครงการถมดินเพ่ือปรับพ้ืนท่ี ศพด.ตําบลบอโพธิ์ หมูท่ี 2 บานน้ําเลา ตั้งไว 
145,000 บาท 

 (2) โครงการกอสรางถนน คสล. สายทางเขา อบต.บอโพธิ์ ตั้งไว 205,000 บาท 
 (3) โครงการกอสรางถนน คสล.  หมูท่ี 1 บานบอโพธิ์ (สายบานนายทองคํา วุธทา)  

ตั้งไว 202,000 บาท 
 (4) โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 13 บานใหมไทยเจริญ (สายหวยฮอม)  ตั้งไว 

246,000 บาท 
 (5) โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 2 บานน้ําเลา (สายนาหนองผํา)  ตั้งไว 

340,000 บาท 
 (6) โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 4 บานแกงทุง (สายขาง รพ.สต.บานแกงทุง 

ถึงสวนนางกองสี บุญธรรม)  ตั้งไว 289,000 บาท 
 (7) โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 6 บานเนินสวรรค (ซอย 7) ตั้งไว   

177,000 บาท 
 (8) โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูท่ี 9 บานวังชมพู สายน้ําสิงหเหนือ (จากไรนาย

บุญสง บุญธรรม ถึงหวยออมสิงหเหนือ  ตั้งไว 130,000 บาท 
 (9) โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 13 

บานใหมไทยเจริญ (สายบานนายสมบัติ สีวิราช)  ตั้งไว 15,000 บาท 
 (10) โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 

บานบอโพธิ์ (จากบานนายมนูญ ลํามะยศ ถึงบานนายโปรง จันทูล) ตั้งไว 143,000 บาท 
 (11) โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 11 

บานโคกเนินทอง (จากบานนางลําตัด อุนแกว ถึงบานนางนอย บุญยวง)  ตั้งไว 362,000 บาท 
 (12) โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 13 

บานใหมไทยเจริญ (จากบานนายถา โสภาศรี ถึงบานนายวิไล มูลกล่ํา)  ตั้งไว 269,000 บาท 
 
 

/(13) โครงการ... 
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 (13) โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 5 
บานนาตาดี (ซอย 3) ตั้งไว 273,000 บาท 

 
 (14) โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 10 

บานปาปอบิด (ซอย 3 ถึง ศพด.แกงทุง)  ตั้งไว 347,000 บาท 
 (15) โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 3 

บานปารวก (จากบานนางหอมหวน ยิ้มเครือทอง ถึงบานนางลําแยง ราชอินตา)  ตั้งไว 134,000 บาท 
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 187,000 บาท โครงการปรับปรุงตอ

เติมหอประชุมเอนกประสงค อบต.บอโพธิ์ (หอประชุมบอเกลือพันป) 
 

- งบเงินอุดหนุน/เงินอุดหนุนสวนราชการ  ตั้งไวรวม  492,900  บาท แยกเปน 
   (1) ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์  ตั้ งไว  

336,200 บาท  
(2) อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ หมูท่ี 12 บานใหมอนามัย (ซอย 5) 

ตั้งไว 79,300 บาท  
(3) อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ หมูท่ี 12 บานใหมอนามัย (ซอย

ปลายนา) ตั้งไว 77,400 บาท 
 

                             3. งานสวนสาธารณะ ตั้งไว 20,000 บาท 
   - งบดําเนินงาน/คาใชสอย/รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
 หมวดอ่ืน ๆ ตั้งไว 20,000 บาท โครงการปรับปรงุภมิูทัศน อบต.บอโพธิ์ 
 

                  4. งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งไว 60,000 บาท 
   - งบดําเนินงาน/คาใชสอย/รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
 หมวดอ่ืน ๆ ตั้งไว 60,000 บาท แยกเปน 

(1) โครงการบานเรือนนาอยู หมูบานสะอาด ตั้งไว 30,000 บาท  
(2) โครงการรณรงคและสงเสริมการคัดแยกขยะท่ีตนทาง ตั้งไว 30,000 บาท 

 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  1.  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน ตั้งไวรวม 155,000 บาท แยกเปน 

- งบดําเนินงาน/คาใชสอย/รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 
หมวดอ่ืน ๆ ตั้งไว 155,000 บาท แยกเปน 

                                        (1) โครงการ “อปท. โปรงใส หัวใจคุณธรรม ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี” 
  ตั้งไว 30,000 บาท  

(2) โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพผูดอยโอกาสตําบลบอโพธิ์ ตั้งไว 20,000 บาท    
(3) โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพผูพิการตําบลบอโพธิ์ ตั้งไว 20,000 บาท      
(4) โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพผูสูงอายุตําบลบอโพธิ์ ตั้งไว 20,000 บาท    
(5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เดินตามรอยเทา
พออยูอยางพอเพียง” ตั้งไว 25,000 บาท  
(6) โครงการอบรมและรณรงคปองกันปราบปราม  ยาเสพติด ตั้งไว 20,000 บาท  

(7) โครงการอบรมสงเสริมอาชีพการทําขนมแกกลุมสตรีแมบานตําบลบอโพธิ์       

ตั้งไว 20,000 บาท 

/แผนงาน... 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  1.  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   ตั้งไว 15,000  บาท  แยกเปน 

- งบเงินอุดหนุน/เงินอุดหนุนสวนราชการ/อุดหนุนอําเภอนครไทย  ตั้งไว 15,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินงานรัฐพิธีและงานเฉลิมพระเกียรติตาง ๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  2.  งานกีฬาและนันทนาการ  ตั้งไวรวม  120,000  บาท  แยกเปน 
- งบดําเนินงาน/คาใชสอย/รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 

หมวดอ่ืน ๆ ตั้งไวรวม 120,000  บาท 
(1) โครงการแขงขันกีฬา-กรีฑานักเรียนตําบลบอโพธิ์ ตานยาเสพติด “บอโพธิ์เกมส” ตั้งไว 

40,000บาท  
(2) โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาในระดับ ตาง ๆ ตั้งไว 80,000 บาท 

 

 3. งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน ตั้งไวรวม 305,000 บาท แยกเปน 
    - งบดําเนินงาน/คาใชสอย/รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอ่ืน ๆ ตั้งไว 305,000 บาท 
(1) โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมผูสูงอายุตําบลบอโพธิ์ ตั้งไว 70 ,000 บาท        
(2) โครงการประเพณีปกธงชัย ตั้งไว 200,000 บาท   
(3) โครงการจัดงานประเพณีลางบอเกลือ ตั้งไว 5,000 บาท  
(4) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน ตั้งไว 30,000 บาท 

   4. งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว ตั้งไว 30,000 บาท 
    - งบดําเนินงาน/คาใชสอย/รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอ่ืน ๆ ตั้งไว 30,000 บาท เพ่ือจายเปนคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเท่ียวตําบลบอโพธิ์ 
 

แผนงานการเกษตร   
 1.  งานสงเสริมการเกษตร  ตั้งไวรวม  50,000  บาท   แยกเปน 

- งบดําเนินงาน/คาใชสอย/รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 
หมวดอ่ืน ๆ ตั้งไว  50,000  บาท 

(1) โครงการพัฒนาเกษตรยั่ งยืนดวยจุลินทรียและสมุนไพรทอง ถ่ิน  ตั้ ง ไว     
20,000 บาท   

(2) โครงการสนับสนุนศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งไว  
10,000 บาท 

  - งบดําเนินงาน/คาวัสดุ/วัสดุการเกษตร ตั้งไว 20,000 บาท เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตร 
 ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เชน เคียว สปริงเกอร จอบหมุน จานพรวน  เปนตน 

 
 
 
 
 
 

/2. งานอนุรักษ... 
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 2.  งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม ตั้งไวรวม  316,000  บาท  แยกเปน 
- งบดําเนินงาน/คาใชสอย/รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 

หมวดอ่ืน ๆ ตั้งไว  50,000  บาท  
(1) โครงการทองถ่ินอาสา ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สรางปารักษน้ํา” ตั้ง

ไว 20,000 บาท  
(2)  โครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ ตั้งไว 10,000 บาท  
(3) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐา   

ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งไว  
20,000 บาท 

  - งบลงทุน/คาท่ีดินและสิ่งกอสราง/คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว 266,000 บาท    
เพ่ือจายเปนคาโครงการวางทอสงน้ําเพ่ือการเกษตร หมูท่ี 8 บานปาบง สายลําน้ํายาว 
 

แผนงานการพาณิชย   
 1. งานกิจการประปา ตั้งไวรวม 928,000 บาท แยกเปน 
  - งบดําเนินงาน/คาวัสดุ ตั้งไว 50,000 บาท เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน สี แปรงทาสี 
ปูนซีเมนต ปูนขาว ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู คอน จอบ เปนตน 
  - งบดําเนินงาน/คาสาธารณูปโภค ตั้งไวรวม 210,000 บาท เพ่ือจายเปนคาไฟฟาหอประปา

หมูบาน 

  - งบลงทุน/คาท่ีดินและสิ่งกอสราง/คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไวรวม 668,000 บาท 
แยกเปนดังนี้ 
  (1) โครงการขุดเจาะบอบาดาลพรอมติดตั้งอุปกรณสูบน้ําและตูควบคุมน้ําบาดาล หมูท่ี 11 
บานโคกเนินทอง ตั้งไว 260,000บาท 
  (2) โครงการขุดเจาะบอบาดาลพรอมติดตั้งอุปกรณสูบน้ําและตูควบคุมน้ําบาดาล หมูท่ี 7 
บานโคกคลาย ตั้งไว 258,000บาท 
  (3) โครงการติดตั้งระบบไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยในระบบประปาหมูบาน หมูท่ี 9 บาน
วังชมพู ตั้งไว 150,000 บาท 
 
 

แผนงานงบกลาง 
 1. งบกลาง ตั้งไวรวม 14,398,200 บาท แยกเปน 

  (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว 180,000 บาท 
  (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตั้งไว 10,000 บาท 
  (3) เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตั้งไว 10,155,000 บาท 
  (4) เบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งไว 3,552,000 บาท 
  (5) เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ตั้งไว 42,000 บาท 
  (6) สํารองจายเพ่ือจายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวน ตั้งไว 110,000 บาท 
  (7) รายจายตามขอผูกพัน/เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว 126,200 บาท 
  (8) เงินชวยพิเศษ ตั้งไว 5,000 บาท 
  (9) รายจายตามขอผูกพัน/เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) 
ตั้งไว 218,000 บาท 
 
 

/สําหรับ... 
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สําหรับรายละเอียดคาใชจายโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ นั้นจะปรากฏอยูในรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายฯ ตามเอกสารท่ีไดจัดสงใหกับสมาชิกสภาทุกทานแลวขอใหสมาชิกทุกทานไดพิจารณาอยาง
ละเอียดรอบครอบเพ่ือเปนประโยชนของหมูบานและประชาชนอีกครั้งหนึ่ง 

 

ประธานสภาฯ  เปดโอกาสใหสมาชิกทุกหมูบานอภิปรายโครงการของแตละหมูบาน 13 หมูบาน โดยมี 
  ท้ังหมด 13 โครงการ ดังนี้ 
อําไพ  จันทูล  เรียนประธานสภาฯ คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก อบต.และผูเขารวมประชุมทุกทาน         
ส.อบต.หมูท่ี 1   โครงการกอสรางถนน คสล.  หมูท่ี 1 บานบอโพธิ์ (สายบานนายทองคํา วุธทา)  ตั้งไว 202,000 บาท   
  พิจารณาแลวถูกตองคะ 
บุญเลิศ แกวเขม  เรียนประธานสภาฯ คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก อบต.และผูเขารวมประชุมทุกทาน         
ส.อบต.หมูท่ี 13 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 13 บานใหมไทยเจริญ (สายหวยฮอม)  ตั้งไว 246,000 บาท 
  ตรวจสอบแลวถูกตองคะ 
ไพบูรณ ยศปญญา  เรียนประธานสภาฯ คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก อบต.และผูเขารวมประชุมทุกทาน         
ส.อบต.หมูท่ี 2  โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 2 บานน้ําเลา (สายนาหนองผํา)  ตั้งไว 340,000 บาท พิจารณา
  แลวถูกตองคะ 
บวรนันท ทองพนา เรียนประธานสภาฯ คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก อบต.และผูเขารวมประชุมทุกทาน         
ส.อบต.หมูท่ี 4  โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 4 บานแกงทุง (สายขาง รพ.สต.บานแกงทุง ถึงสวนนางกองสี      
  บุญธรรม)  ตั้งไว 289,000 บาท พิจารณาแลวถูกตองครับ 
สําเนียง บุญศรีมาส เรียนประธานสภาฯ คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก อบต.และผูเขารวมประชุมทุกทาน         
ส.อบต.หมูท่ี 6  โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 6 บานเนินสวรรค (ซอย 7) ตั้งไว   177,000 บาท ตรวจสอบดู
  แลวถูกตองครับ 
คําแปง จําปาแกว เรียนประธานสภาฯ คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก อบต.และผูเขารวมประชุมทุกทาน         
ส.อบต.หมูท่ี 9  โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูท่ี 9 บานวังชมพู สายน้ําสิงหเหนือ (จากไรนายบุญสง บุญธรรม ถึง
  หวยออมสิงหเหนือ  ตั้งไว 130,000 บาท พิจารณาแลวถูกตองคะ 
แดง  ทิพโสด  เรียนประธานสภาฯ คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก อบต.และผูเขารวมประชุมทุกทาน         
ส.อบต.หมูท่ี 13 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 13 บานใหมไทยเจริญ 
  (สายบานนายสมบัติ สีวิราช)  ตั้งไว 15,000 บาท ตรวจสอบแลวถูกตองครับ 
ลําพูล จันทูล  เรียนประธานสภาฯ คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก อบต.และผูเขารวมประชุมทุกทาน         
ส.อบต.หมูท่ี 1  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 บานบอโพธิ์ (จากบาน
  นายมนูญ ลํามะยศ ถึงบานนายโปรง จันทูล) ตั้งไว 143,000 บาท พิจารณาแลวถูกตองคะ 
ทองหนวง แกวจันดี เรียนประธานสภาฯ คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก อบต.และผูเขารวมประชุมทุกทาน         
ส.อบต.หมูท่ี 11  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 11 บานโคกเนินทอง   
  (จากบานนางลําตัด อุนแกว ถึงบานนางนอย บุญยวง)  ตั้งไว 362,000 บาท พิจารณาแลวถูกตองคะ 
บุญเลิศ แกวเขม  เรียนประธานสภาฯ คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก อบต.และผูเขารวมประชุมทุกทาน          
ส.อบต.หมูท่ี 13  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 13 บานใหมไทยเจริญ 
  (จากบานนายถา โสภาศรี ถึงบานนายวิไล มูลกล่ํา)  ตั้งไว 269,000 บาท ตรวจสอบแลวถูกตองคะ 
บุญเลิศ ทองกวด  เรียนประธานสภาฯ คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก อบต.และผูเขารวมประชุมทุกทาน         
ส.อบต.หมูท่ี 5   โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 5 บานนาตาดี (ซอย 3)   
  ตั้งไว 273,000 บาท ตรวจสอบแลวถูกตองคะ 
 
 

/กฤตภาส... 
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กฤตภาส บัวขัน  เรียนประธานสภาฯ คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก อบต.และผูเขารวมประชุมทุกทาน         
ส.อบต.หมูท่ี 10 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 10 บานปาปอบิด (ซอย 3 
  ถึง ศพด.แกงทุง)  ตั้งไว 347,000 บาท ตรวจสอบแลวถูกตองคะ 
กิตติธัช จําปาสา  เรียนประธานสภาฯ คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก อบต.และผูเขารวมประชุมทุกทาน         
ส.อบต.หมูท่ี 3  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 3 บานปารวก (จากบาน  
  นางหอมหวน ยิ้มเครือทอง ถึงบานนางลําแยง ราชอินตา)  ตั้งไว 134,000 บาท พิจารณาแลว   
  ถูกตองคะ 
ประธานสภาฯ สมาชิกทุกหมูบานไดอภิปรายโครงการท้ังหมด 13 โครงการเรียบรอยแลว 
 

                      มีสมาชิก อบต.ทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม  ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุมขอความเห็นชอบ 
         (ราง)  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4 ในวาระท่ี  ๑  รับหลักการ     
          (ราง)  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ท่ีประชุม  เห็นชอบรับ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
                 ดวยคะแนนเสียง จํานวน  22 เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
 

ประธานสภาฯ    จากท่ีทานสมาชิกสภาไดเห็นชอบและรับหลักการแหงรางขอบัญญัติฯ เปนท่ีเรียบรอยแลว 
  ตอไปเปนการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
  2564 โดยมีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน ดังนั้นผมขอมติท่ีประชุมวาจะแตงตั้ง 
  คณะกรรมการแปรญัตติจํานวนก่ีคน ขอเชิญเสนอครับ 
 
 

สําเนียง บุญศรีมาส       เรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิก อบต.ทุกทาน ผมขอ 
ส. อบต. หมูท่ี 6     เสนอใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน  5  คน 
 

ประธานสภาฯ        มีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
 

กฤตภาส บัวขัน        เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม     
ส.อบต. หมูท่ี 10    ทุกทาน กระผมขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 คน 
 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ (ไมมี) ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมใหแตงตั้ง
      คณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 5 คน ขอมติครับ 
 

ท่ีประชุม          เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 5 ทาน ดวยคะแนนเสียง 2 เสียง             
     ไมเห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ประธานสภาฯ  ตอไปเปนการขอมติท่ีประชุมใหแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 คน ขอมติครับ 
 

ท่ีประชุม         เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน  3  ทาน  ดวยคะแนนเสียง  19  เสียง 
    ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ประธานสภาฯ  มติท่ีประชุมเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน  3 ทานและตอไปเปนการเสนอ
  แตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 คน ขอใหท่ีประชุมเสนอคราวละหนึ่งคน โดยมีผูรับรองอยาง
  นอยสองคนตามระเบียบ ลําดับแรกขอใหสมาชิกทุกทานไดเสนอแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ       
  คนท่ี ๑  ขอใหท่ีประชุมเสนอผูสมควรไดรับการแตงตั้ง 
 
 
 

/สุละชัย... 
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สุละชัย ดวงตานนท      เรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิก อบต.ทุกทาน ผมขอเสนอ 
ส.อบต. หมูท่ี 6   นายแดง  ทิพโสด  สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 13  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๑ ครับ 
 

ประธานสภาฯ          ขอผูรับรอง 2 คนครบั 
 

สมร สงสอน          ผมนายสมร สงสอน  สมาชิก อบต.หมูท่ี 10 ขอรับรอง นายแดง ทิพโสดครับ 
 

กิตติธัช จําปาสา          ผมนายกิตติธัช  จําปาสา  สมาชิก อบต.หมูท่ี 3 ขอรับรอง นายแดง ทิพโสดครับ 
 

 

ประธานสภาฯ  ตอไปเปนการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๒  ขอใหท่ีประชุมเสนอคราวละ 
  หนึ่งคน โดยมีผูรับรองอยางนอยสองคนตามระเบียบ ขอใหท่ีประชุมเสนอผูสมควรไดรับการแตงตั้ง 
 

กิตติธัช จําปาสา   เรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิก อบต.ทุกทาน กระผมขอเสนอ 
ส. อบต. หมูท่ี 3   นางทองหนวง แกวจันด ี สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 11   เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๒ ครับ 
 

ศรีจันทร สุทธิ            ดิฉันนางศรีจันทร  สุทธิ สมาชิก อบต.หมูท่ี 12 ขอรับรอง นางทองหนวง แกวจันดี 
 

วันเพ็ญ  มาฉิม              ดิฉันนางสาววันเพ็ญ มาฉิม  สมาชิก อบต.หมูท่ี 3 ขอรับรอง นางทองหนวง  แกวจันดี 
 
 

ประธานสภาฯ  ตอไปเปนการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๓  ขอใหท่ีประชุมเสนอคราวละ 
  หนึ่งคน โดยมีผูรับรองอยางนอยสองคนตามระเบียบ ขอใหท่ีประชุมเสนอผูสมควรไดรับการแตงตั้ง 
 

ทองหนวง แกวจันดี  เรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิก อบต.ทุกทาน ดิฉันขอเสนอ              
ส. อบต.หมูท่ี 11   นายบวรนันท ทองพนา  สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 4  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๓ คะ 
 

ไพบูรณ ยศปญญา        ดิฉันนางไพบูรณ  ยศปญญา สมาชิก อบต.หมูท่ี 2 ขอรับรอง นายบวรนันท ทองพนา 
 

แดง  ทิพโสด          ผมนายแดง ทิพโสด  สมาชิก อบต.หมูท่ี 13 ขอรับรอง นายบวรนันท ทองพนา 
 

ประธานสภาฯ          สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบใหแตงตั้ง 
1. นายแดง  ทิพโสด  สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 13 
2. นายทองหนวง แกวจันดี สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 11 
3. นายบวรนันท ทองพนา สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 4 
เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ ขอมติครับ 

ท่ีประชุม         เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ท้ัง  3  ทาน  ดวยคะแนนเสียง  22  เสียง 
    ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ประธานสภาฯ  ตอไปเปนการกําหนด วัน เวลา และสถานท่ีรับคําแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ ขอพักรับประทาน
  อาหารกลางวัน ขณะนี้เวลา 12.30 น. 
ประธานสภาฯ  เริ่มประชุมเวลา 13.45 น. 
   ตอไปเปนการกําหนด วัน เวลา และสถานท่ีรับคําแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ ขอเชิญ 
  คณะกรรมการแปรญัตติครับ 
 
 
 
 

/นายแดง... 
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แดง  ทิพโสด  ผมนายแดง ทิพโสด สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 13 ในนามคณะกรรมการแปรญัตติฯ       
สมาชิก อบต. ม.13 คณะกรรมการไดรวมกัน กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีรับคําแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ ดังนี้ 
   1. วันท่ี 15 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. 

     2. วันท่ี 16 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. 
          3. วันท่ี 17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.  
          4. วันท่ี 18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. 
 โดยใชหองประชุมผาประตูเมือง องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ เปนสถานท่ีรับคําแปรญัตติ 
และประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันท่ี 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมผา
ประตูเมือง องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ 
 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภา อบต.ทานใดเห็นชอบ วัน เวลา และสถานท่ีรับคําแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ      
  ขอมติครับ 
ท่ีประชุม         เห็นชอบการกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีรับคําแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ  ดวยคะแนนเสียง  
  22  เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
   

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาทานใดมีความประสงคจะยื่นคําแปรญัตติ สามารถยื่นคําแปรญัตติไดตาม วัน เวลา 
  และสถานท่ี ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติไดเสนอไวครับ 
 

 ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่อง  อ่ืนฯ (ถามี) 
ประธานสภาฯ  ตอไประเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ มีทานใดจะแจงใหท่ีระชุมทราบ  ขอเชิญครับ 
ฉันทนา  ผิวฟก เรียนทานประธานสภาฯ คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา อบต.และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รก.ปลัด           ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับโครงการจัดงานประเพณีปกธงชัย จะเริ่มวันท่ี 25-31 ตุลาคม 

2563 เดินขบวนวันท่ี 25 ตุลาคม 2563 เริ่ม 16.00 น. จะมีนางรํา 1,000 คน ,ธิดาพอขุน และ
นางงามแมหมาย และกิจกรรมทอธงทอใจ จะมีวันท่ี 21 ตุลาคม 2563 อีกเรื่องหนึ่งท่ีอยากจะ
ประชาสัมพันธใหกับสมาชิกสภาฯ ไดทราบ คือ วันท่ี 17-19 สิงหาคม 2563 นี้องคการบริหารสวน
ตําบลบอโพธิ์ จะจัดโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบล
บอโพธิ์ ก็ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกทานเขารวมโครงการนี้ จึงขอแจงใหท่ีประชุมรับทราบ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

 

ประธานสภาฯ  ผมขอแจงในท่ีประชุมในการประชุมคราวหนาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2563  ในวันท่ี 
  20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมผาประตูเมือง องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ ์
  มีสมาชิกทานใดสงสัยหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม ถาไมมีขอปดการประชุม 
ท่ีประชุม ทราบ  
 
   

เลิกประชุมเวลา   ๑5.20 น.   
      (ลงชื่อ)      เกลานภา  นิระติใส      ผูจดรายงานการประชุม 

                                                (นางเกลานภา  นิระติใส) 
                             ตําแหนง  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ 
 
 
 

/ความเห็น... 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   ตรวจสอบแลว    ()  ถูกตอง 
     (     )  ไมถูกตอง ควรแกไข ................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

                                             (ลงชื่อ)       กิตติธัช  จําปาสา     ประธานกรรมการ 
                                                          (นายกิตติธัช  จําปาสา) 
 
 

  (ลงชื่อ)  กัญญาณี เขียนงาม     กรรมการ         (ลงชื่อ)   แดง ทิพโสด      กรรมการ 
                             (นางกัญญาณี  เขียนงาม)                                 (นายแดง    ทิพโสต) 
 
 

(ลงชื่อ)         กุญชาญ  สุทธกัิญจน      ผูตรวจ/รับรองรายงานการประชุม 
       (นายกุญชาญ     สุทธิกัญจน)  
          ตําแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ 
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