
 
(สําเนา) 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ ์
สมัยสามัญประจําป  ๒๕๖3  สมัยที่ 2  คร้ังที่ 2/๒๕๖3 

วันที่ 20  เดือน เมษายน  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 ไมเขารวมประชุม ลา 
9. นายบวรนันท    ทองพนา สมาชิกสภาฯ   หมูท่ี  ๔ บวรนันท  ทองพนา  

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

 
 
 
 
 
 
 

/ ๒1. นายบุญญฤทธิ์ ... 
 
 



-๒- 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๒1. นายบุญญฤทธิ์   โสภาศร ี สมาชิกสภาฯ   หมูท่ี  ๑๒ บุญญฤทธิ์     โสภาศร ี  
22. นางศรีจันทร     สุทธ ิ สมาชิกสภาฯ   หมูท่ี  ๑๒ ศรีจันทร    สุทธ ิ  
๒3. นายแดง     ทิพโสต สมาชิกสภาฯ   หมูท่ี  ๑๓ แดง      ทิพโสต  
๒4. นางบุญเลิศ  แกวเขม สมาชิกสภาฯ   หมูท่ี  ๑๓ บุญเลิศ    แกวเขม  

ผูไมมาประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑. นางสาววันเพ็ญ  มาฉิม สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  3 ลา  
     
     
     

 
ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑. นางเทียมตา   พรมรักษา นายก อบต.บอโพธิ ์ เทียมตา  พรมรักษา  
๒. นายวสันต   จันทรบอโพธิ ์ รองนายก อบต.บอโพธิ์ ไมเขารวมประชุม  
๓. นายสมบัติ  สีวิราช รองนายก อบต.บอโพธิ์ สมบัติ  สีวิราช  
๔. ร.ต.ชาญวุฒิ  เย็นขัน เลขานุการนายก อบต. ไมเขารวมประชุม  
5. นางฉันทนา  ผิวฟก หัวหนาสํานักปลัด ฉันทนา   ผิวฟก  
6. นางสาวณภัทรพร  คําลา นักวิเคราะหนโยบายฯ ณภัทรพร  คําลา  
7. นางสาวรัตติยา โสคําภา ผูชวยเจาพนักงานธุรการ รัตติยา  โสคําภา  
8. นางสุพาพรรณ  มีสุข ผูอํานวยการกองคลัง สุพาพรรณ มีสุข  
     

 

 

 

สําเนาถูกตอง 

 

           (ลงช่ือ)   เกลานภา  นิระติใส 
    (นางเกลานภา  นิระติใส) 

   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์  
 
 
 

  
 

 



๓ 
เริ่มประชุมเวลา  08.45 น. 
 

 เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวนายกุญชาญ     สุทธิกัญจน   ตําแหนง  ประธานสภาฯ  ไดกลาวเปดประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ สมัยสามัญประจําป  ๒๕๖3  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี 2   และเขาสูระเบียบวาระการ 
ประชุมดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  วันนี้เปนการประชุมสภาสมัยสามัญประจําป  ๒๕๖3 สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี 2/๒๕๖3 

มีเรื่องตองแจงใหสภาทราบและพิจารณาขอความเห็นชอบตามระเบียบกฎหมายหลายเรื่องคือ                  
ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2)         
พ.ศ. 2563 , ขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจายหมวดครุภัณฑคอมพิวเตอร (กองคลัง) 
และมีเรื่องท่ีเปนประโยชนตอท่ีประชุมสภา และในวันนี้ไดรับแจงการลาจากสมาชิกสภาจํานวน        
1  ทานไดแก นางสาววันเพ็ญ มาฉิม ลาปวย  จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีผานมา  เม่ือวันท่ี  8  เมษายน  ๒๕63
ประธานสภา ฯ  ฝายเลขานุการสภา ฯ  ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 

สมัยวิสามัญประจําป 2563  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี  8  เมษายน ๒๕63  ใหกับทุกทานแลว  
มีท้ังหมดจํานวน 11 หนา แยกเปนบัญชีรายชื่อผูมาประชุม/ผูเขารวมประชุม จํานวน  ๒  หนา และ
เนื้อหาสาระการประชุมท่ีผานมาตั้งแตระเบียบวาระท่ี ๑ – ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ มีท้ังหมด    
9 หนา จะมีสมาชิกทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหรือไม  ถาไมมีขอมติท่ีประชุมรับรอง 
 

ท่ีประชุม ไมมีแกไขและท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมาดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ / ถือปฏิบัติ 
3.๑ เรื่อง การตั้งจุดตรวจเพ่ือเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 

ประธานสภาฯ  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  3.1  เรื่อง การตั้งจุดตรวจเพ่ือเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติด
  เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขอเชิญนายก เทียมตา พรมรักษา ชี้แจงรายละเอียดตอ   
  ท่ีประชุม 
นางเทียมตา พรมรักษา   เรียนทานประธานสภา  คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายก อบต. ตามท่ีจังหวัดพิษณุโลก ใหมีการตั้งจุดตรวจเพ่ือเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 หรือโรคโควิด 19 บนถนนเสนหลักท่ีเขาสูจังหวัดพิษณุโลก ระหวางวันท่ี 4-30 เมษายน 
2563 โดยมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนเจาภาพในการตั้งจุดตรวจและใหประสาน
และบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

จังหวัดพิษณุโลกพิจารณาแลว เพ่ือใหการตั้งจุดตรวจเพ่ือเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ใหปรับลดจุดตรวจหลักจาก 20 จุดใหเหลือ 10 จุด ดังนี้ 

1. จุดตรวจแยกคลองเมม อ.พรหมพิราม 
2. จุดตรวจทางาม อําเภอวัดโบสถ 
3. จุดตรวจโปงแค อําเภอวัดโบสถ 
4. จุดตรวจแยกชาติตระการ อําเภอชาติตระการ 
5. จุดตรวจบานบอโพธิ์ อําเภอนครไทย 
6. จุดตรวจแยกบานแยง อําเภอนครไทย 

/7.จุดตรวจ... 
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7. จุดตรวจแยกสันติบันเทิง อําเภอบางกระทุม 
8. จุดตรวจไผลอม อําเภอบางกระทุม 
9. จุดตรวจบอทอง อําเภอบางระกํา 
10.  จุดตรวจบริเวณแยกเทศบาลตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา 
 รายละเอียดตามท่ีสําเนาแจกใหกับสมาชิกทุกทาน จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม  
ท่ีประชุม รับทราบ 
 

3.2  เรื่อง  การจัดทําบัตรผานการคัดกรองดาน 
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 3.2 เรื่องการจัดทําบัตรผานการคัดกรองดาน ขอเชิญนายกเทียมตา ชี้แจง

รายละเอียดตอท่ีประชุม 
เทียมตา พรมรักษา เรียนประธานสภาฯ ทานผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน  
 จังหวัดพิษณุโลก จัดทําบัตรผานการคัดกรองดานชั้นนอกและชั้นในเพ่ืออํานายความสะดวกและ    

เพ่ิมประสิทธิภาพการคัดกรองของดานตาง ๆ นายพิพัฒน เอกภาพันธ ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก 
นําเสนอแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองของดานชั้นนอกและดานชั้นในแกท่ีประชุม
คณะกรรมการควบคุมโรคติดตอจังหวัด ในวันท่ี 15 เมษายน 2563 ท่ีศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 
ผานระบบ zoom ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหมีการออกบัตรผานการคัดกรอง 2 ประเภท คือ     
กรณีคนตางจังหวัดและคนพิษณุโลก โดยบัตรท้ังหมดมี 5 สี คือ สีขาว สีชมพู สีเขียว สีเหลืองและ  
สีฟา โดยบัตรแตละประเภทแตละสี มีรายละเอียดดังนี้ 

           1. คนตางจังหวัด 
       - ใชบัตรเขียว สามารถเขาออกภายในวันเดียว และตองเขาออกผานดานพลายชุมพล/    
  กุงแกวเทานั้น 
       - บัตรสีเหลือง หากมาเกิน 1 วัน ตองพักในโรงแรมท่ีจังหวัดจัดให พักก่ีวันก็ได โดยตอง
  เสียคาใชจายเอง 
       - บัตรสีฟา ตองการอยูอาศัยในจังหวัดพิษณุโลก ตองถูกกัก 14 วัน สามารถเลือกไดท้ังพัก
  ท่ีโรงแรมท่ีจังหวัดจัดใหหรือบานพักของตนเอง 
   2. กรณีคนพิษณุโลก 
       - บัตรสีชมพู สามารถผานไดทุกดาน ทุกคน ตั้งแตวันนี้ถึง 30 เมษายน 2563 
       - บัตรสีขาว สําหรับคนพิษณุโลกท่ีออกไปทําธุระ กลับมาตองถูกกักตัว 14 วัน ท่ีโรงแรมท่ี
  จังหวัดจัดใหหรือบานพักของตนเอง ท่ีไดตามมาตรฐานการควบคุมโรค 
   ท้ังนี้จะงดวัดอุณหภูมิคนพิษณุโลกท่ีถือบัตรสีชมพู และท่ีสัญจรบนทองถนนในจังหวัด 
  พิษณุโลก ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
   สําหรับการออกบัตรท้ัง 2 ประเภท 5 สี นี้กําหนดแบบฟอรมเดียวกัน คือ ในบัตรระบุชื่อ 
  นามสกุล หมายเลขโทรศัพท หมายเลขทะเบียนรถ หมายเลขบัตรประชาชน โดยบัตรสีชมพูมอบให
  นายกองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ เทศบาลฯ หรือ ปลัดฯ อปท.ในทองท่ี เปนผูลงนามออกบัตร 
  และใหผูใหญบานเปนผูควบคุมคนในหมูบาน สวนบัตรสีเขียว สีเหลือง สีฟา และสีขาว จะออกโดยผู
  ควบคุมดานในแตละดาน 
 
 

/ซ่ึงการดําเนิน... 
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    นายก อบต. 



   ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ ชวยลดข้ันตอนการปฏิบัติ อํานวยความ
  สะดวก รวดเร็ว ลดปญหาการแออัด ใหแกพ่ีนองประชาชนท่ียังมีความจําเปนตองสัญจรตามทองถนน
  ในชวงท่ีมีการควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ของจังหวัดพิษณุโลก จึงขอแจงใหท่ี 
  ประชุมทราบ 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม 
ท่ีประชุม รับทราบ   

 

3.3 เรื่อง  ขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 2) 

ประธานสภาฯ       ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3.3  ขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราช 
  กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 2) ขอเชิญนายกเทียมตา ชี้แจง
  รายละเอียดตอท่ีประชุม 

เทียมตา พรมรักษา           เพ่ือใหมีมาตรการตาง ๆ เพ่ิมข้ึนตามความจําเปนเพ่ือแกไขสถานการณฉุกเฉินใหยุติลงได
โดยเร็ว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นายกรัฐมนตรีจึงออกขอกําหนดเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) หามบุคคลใดท่ัว
ราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหวางเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น.ของวันรุงข้ึน ผูใดฝาฝน
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกิน 40,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ รายละเอียด
ตามท่ีสําเนาแจกใหกับสมาชิกทุกทาน  จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

3.4 เรื่อง ขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 3) 

 
 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 3.4 ขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหาร
  ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 2) ขอเชิญ นายกเทียมตา ชี้แจงรายละเอียดตอ
  ท่ีประชุม 
เทียมตา พรมรักษา       เพ่ือเปนการกําหนดขอยกเวนในการปฏิบัติตามขอกําหนด (ฉบับท่ี 2) ใหชัดเจนข้ึนเพ่ือ

อํานวยความสะดวกแกประชาชน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นายกรัฐมนตรี จึงออกขอกําหนดเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 3) ดังตอไปนี้  

            ขอ 1 ในการบังคับใชขอ 1 แหงขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราช
   กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 2 เมษายน 
   2563 ใหยกเลิกความในสวนท่ีเปนขอยกเวนการหามออกนอกเคหสถานตามเวลาดังกลาว 
   และใหใชขอยกเวนดังตอไปนี้แทน 
                                        (1) การปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีหรือผูชวยพนักงานเจาหนาท่ีตาม          
   ขอกําหนดประกาศ หรือคําสั่งตาง ๆ ของทางราชการ หรือเจาหนาท่ีตํารวจ ทหาร หรือ     
   พลเรือนซ่ึงอยูระหวางการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืน 
     (2) การสาธารณสุข ไดแก ผูปวย ผูมีความจําเปนตองพบแพทยและผูดูแลบุคคล
   ดังกลาวหรือแพทย พยาบาล และบุคลากรทางการแพทยท่ีตองปฏิบัติงาน 

/(3) การขนสง 
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     (3) การขนสงสินคาเพ่ือประโยชนของประชาชน ไดแก ผูขนสงอาหาร ยา เวชภัณฑ
   เครื่องมือแพทย สินคาอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร น้ํามันเชื้อเพลิง ไปรษณียภัณฑ  
   พัสดุภัณฑ หนังสือพิมพ หรือสินคาเพ่ือการนําเขาหรือสงออก 

นายก อบต. 

นายก อบต. 



    (4) การขนสงหรือขนยายประชาชน ไดแก ผูขนสงหรือขนยายประชาชนไปสูท่ี 
   เอกเทศของทางราชการหรือของตนเองเพ่ือการเฝาระวังหรือกักกันตามกฎหมายวาดวย 
   โรคติดตอหรือผูเดินทางมาจากหรือไปยังทาอากาศยานหรือสถานท่ีขนสงตามท่ีทางราชการ
   อนุญาตและใหเปดทําการได 
    (5) การบริการหรือการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก ผูบริการคนไรท่ีพ่ึง  
   ผูบริการเฉพาะน้ํามันเชื้อเพลิงในสถานีน้ํามันเชื้อเพลิง ผูบริการสงสินคาหรืออาหารตามสั่ง    
   ผูบริการตรวจสอบ หรือซอมบํารุงไฟฟา ประปา ระบบระบายน้ํา ระบบทอสงน้ํามันและ   
   กาซธรรมชาติ ผูบริการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย ผูบริการซอมแซมและปรับปรุงโครงขาย
   และอุปกรณในการสื่อสารโทรคมนาคม ผูบริการดานธนาคาร ตลาดทุน ประกันภัย การกูภัย 
   การปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ ผูจําเปนตองดําเนินการในกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือจําเปนตอง
   ติดตอราชการกับกํานัน ผูใหญบาน เจาหนาท่ี ฝายปกครอง หรือพนักงานสอบสวน 
    (6) การประกอบอาชีพซ่ึงจําเปนตองกระทําภายในชวงเวลาพิเศษ ไดแก ผูเขาออก
   เวรยาม กะหรือการทํางานตามผัดเวลาท่ีกําหนดไวตามปกติของทางราชการ เอกชน โรงงาน 
   หรือการดูแลรักษา ความปลอดภัย ผูประกอบอาชีพประมง การกรีดยาง การตรวจรักษาสัตว
    (7) เหตุจําเปนอ่ืน ๆ โดยไดรับอนุญาตเปนการเฉพาะรายจากพนักงานเจาหนาท่ี 
    ในกรณีตาม (1) ถึง (6) ใหบุคคลท่ีมีความจําเปนดังกลาวแสดงบัตรประจําตัว 
   ประชาชนหรือบัตรแสดงตนอยางอ่ืน และเอกสารรับรองความจําเปน เอกสารเก่ียวกับสินคา 
   บริการ การเดินทางหรือหลักฐานอ่ืน ๆ ตอเจาหนาท่ี และตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรค
   ท่ีทางราชการกําหนดรวมถึงการยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย สําหรับกรณีตาม (7)  
   ใหแสดงเหตุจําเปนพรอมท้ังหลักฐานตอพนักงานเจาหนาท่ี เชน ผูใหญบาน กํานัน นายอําเภอ 
   ผูอํานวยการเขต หัวหนาสถานีตํารวจหรือผูไดรับแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีท่ี 
   เก่ียวของเพ่ืออนุญาต 
    ขอ 2 ในกรณีมีความจําเปนสมควรยกเวนความในขอ 1 เพ่ิมเติมเปนการท่ัวไป    
   ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูวาราชการจังหวัดท่ีเก่ียวของโดยความเห็นชอบของ 
   นายกรัฐมนตรีอาจมีคําสั่งยกเวนผูประกอบกิจการอ่ืนอันมีลักษณะทํานองเดียวกันภายใน
   กรอบของกิจการตามขอ 1 (1) ถึง (6) เพ่ิมเติม โดยอาจกําหนดสถานท่ี เง่ือนไข และเง่ือน
   เวลาดวยก็ได 
    ขอ 3 ในกรณีมีการกระทําความผิดตามกฎหมายอ่ืน เชน ความผิดตอทรัพยตาม
   ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก กฎหมายวาดวย    
   ยาเสพติด กฎหมายวาดวยการพนัน กฎหมายวาดวยโรคติดตอ และเปนความผิดตาม 
   ขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ
   ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ดวย ใหดําเนินคดีตอผูกระทําความผิดทุกฐานความผิดนั้นโดยเร็ว       
   รายละเอียดตามท่ีสําเนาแจกใหกับสมาชิกทุกทาน จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 
 

/3.5 เรื่อง ซักซอม... 
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           3.5  เรื่อง  ซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ การใชจายเงินสะสมและเงินทุนสํารอง    
  เงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือเปนคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งทองถิ่น 



ประธานสภา ฯ   ระเบียบวาระท่ี 3.5 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ การใชจายเงินสะสมและ
  เงินทุนสํารองเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเปนคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งทองถ่ิน 
  ขอเชิญ นายก อบต.บอโพธิ์ ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 

            เรียนประธานสภา สมาชิกสภา อบต. คณะผูบริหาร และผู เขารวมประชุมทุกทาน         
ตามท่ีจังหวัดพิษณุโลกไดซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการ
เลือกตั้งทองถ่ิน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือปฏิบัติ กรณีมีการเลือกตั้งในปงบประมาณ พ.ศ. 
2561-2562  
   จังหวัดพิษณุโลกไดรับแจงจากกระทรวงมหาดไทยวา เพ่ือใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปดวยความเรียบรอย และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินถือปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ การใช
จายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเปนคาใชจายสําหรับการ
เลือกตั้งทองถ่ิน ดังนี้ 

1. กรณีมีการเลือกตั้งในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใชแลว ใหพิจารณาตามแนวทาง ดังนี้ 

1.1 กรณีท่ีงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 มิไดต้ังงบประมาณรายการคาใชจายใน
การจัดการเลือกตั้งทองถ่ินไว ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโอนงบประมาณเหลือจาย หรือรายการท่ี
ยังไมมีความจําเปนตองใชจาย ไปตั้งจายเปนรายการคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งทองถ่ิน ในหมวด
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืน ๆ สําหรับคาตอบแทนเจาหนาท่ีในการเลือกต้ังใหตั้งงบประมาณในหมวดคาตอบแทน 
ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1.2 กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งทองถ่ินไวแลว ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบ
วางบประมาณท่ีตั้งไวมีเพียงพอท่ีจะใชจายในการเลือกต้ังหรือไม หากมีงบประมาณไมเพียงพอให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาโอนงบประมาณจากรายการท่ีเหลือจายหรือรายการท่ียังไมมีความ
จําเปนตองใชจายโอนไปเพ่ิมในรายการคาใชจายในการเลือกตั้งทองถ่ินใหเพียงพอ 

1.3 เม่ือมีงบประมาณเพียงพอท่ีจะดําเนินการ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเรงดําเนินการ
กอหนี้ผูกพันและเบิกจายใหแลวเสร็จกอนสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หากไมสามารถเบิกจายไดทัน
กอนสิ้นปงบประมาณใหอนุมัติกันเงินตอผูบริหารทองถ่ินไวเพ่ือเบิกจายในปถัดไป 

2. ในการจัดทําขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กอนเสนอขอบัญญัติ/เทศบัญญัติตอสภาทองถ่ิน หากยังไมมีประกาศการเลือกตั้ง ใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเตรียมความพรอมเพ่ือดําเนินการจัดการเลือกตั้ง 

3. กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีงบประมาณไมเพียงพอท่ีจะดําเนินการจัดการเลือกต้ัง
ทองถ่ินก็อาจพิจาณาใชจายจากเงินสะสมหรือเงินทุนสํารองเงินสะสม โดยใหขอทําความตกลงกับ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยกอนการปฏิบัติ รายละเอียดตามท่ีสําเนาแจกใหกับสมาชิกทุกทาน จึงขอแจง
ใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
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  3.6 เรื่อง การใหความชวยเหลือจางงานและสงเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการปองกันและ
  ควบคุมโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  

เทียมตา พรมรักษา 

นายก อบต.  



  ประธานสภา ฯ   ระเบียบวาระท่ี 3.6 เรื่อง การใหความชวยเหลือจางงานและสงเสริมอาชีพจากผลกระทบ
  มาตรการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ขอเชิญ นายกเทียมตา ชี้แจงรายละเอียดตอท่ี
  ประชุม 
                            เรียนประธานสภา สมาชิกสภา อบต. คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน การใหความ
  ชวยเหลือจางงานและสงเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019      
  (COVID- 19) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการดังนี้ 
   1. กําหนดแนวทางการใหความชวยเหลือจางงานและสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนและ 
  ขับเคลื่อนการดําเนินงานดวยกลไกคณะกรรมการชวยเหลือประชาชน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ 
  กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
  สวนทองถ่ิน 
   2. พิจารณาใชงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รายการเงินอุดหนุน
  เฉพาะกิจท่ีมีลักษณะเปนรายจายลงทุนโดยขอความรวมมือกับผูรับจางใหจางแรงงานในพ้ืนท่ีสําหรับ
  การดําเนินโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   3. ตรวจสอบขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
  มีโครงการใดบางท่ีมีลักษณะโครงการท่ีมีการจางงานและสงเสริมอาชีพ ซ่ึงเม่ือดําเนินการแลวจะทําให
  ประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายไดและความเปนอยูท่ีดีข้ึน หากมีก็ขอใหรีบดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
  เพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด 
   4. ตรวจสอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการใดบางท่ียังไมมี
  ความจําเปนตองรีบดําเนินการหรือมีงบประมาณใดท่ีใชจายไปแลวยังมีเงินเหลืออยูขอใหพิจารณาโอน
  แกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปจัดทําโครงการท่ีมีลักษณะจางแรงงานและการสงเสริมอาชีพ 
   5. การดําเนินงานเพ่ือใหความชวยเหลือจางงานและสงเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการ
  ปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณา
  ดําเนินการเพ่ิมเติมจากแนวทางดังกลาวได โดยใหเปนอํานาจหนาท่ี และสถานะการเงินการคลังของแต
  ละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รายละเอียดตามท่ีสําเนาแจกใหกับสมาชิกทุกทาน จึงขอแจงใหท่ี 
  ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม 
ท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา  
  4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติม  
  (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2563  

เทียมตา  พรมรักษา 

นายก อบต.  



ประธานสภา ฯ       ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
  เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2563 ขอเชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผน ชี้แจง 
  รายละเอียดตอท่ีประชุม 
ณภัทรพร คําลา         เรียนประธานสภาฯ คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน          
นักวิเคราะหฯ    ดิฉันขอชี้แจงแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2)           
  พ.ศ. 2563 คือองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินโดยตองสอดคลอง
  กับแผน ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดและอําเภอในการจัดประชุมในครั้งนี้เปนการทบทวน 
  แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565  เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
                                  ท้ังนี้ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  และรองรับการจัดทํา 
  งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไป
  ดวยความเรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค จึงจําเปนตองมีการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. (2561-
  2565) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2563 ข้ึน ซ่ึงตอนนี้รายละเอียดอยูในเอกสารท่ีได
  แจกใหทุกทานแลว ตอไปขอชี้แจงรายละเอียดของแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. (2561-2565)  
  เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 ตอไปเปนการจัดทํา (ราง) แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 
  (2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2563  ซ่ึงเอกสารจะประกอบดวย 
  รายละเอียด ดังนี้ 
 -  เอกสาร หนาท่ี 1-3   แบบ ผ 01  บัญชีสรุปโครงการพัฒนาฯ  

-  เอกสาร หนาท่ี 4-19   แบบ ผ 02  รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาฯ 
-  เอกสาร หนาท่ี 20-21  แบบ ผ.02/1 รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาฯ 

สําหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวน          
 ทองถ่ิน 

-  เอกสาร หนาท่ี 22-24  แบบ ผ.02  รายละเอียดโครงการพัฒนาฯ (เพ่ิมเติม) 
-  เอกสาร หนาท่ี 25-26   แบบ ผ.03  บัญชีครุภัณฑ  
ลําดับถัดไปเปนรายละเอียดโครงการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  มีดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
1. โครงการเดิม/ กอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1  

บานบอโพธิ์ (จากบานนายมนูญ  ลํามะยศ ถึงบานนายโปรง  จันทูล)  รางระบายน้ํา คสล.  
กวาง 0.40 เมตร  ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร ยาว 137 เมตร  
- งบประมาณ ป 2561   จํานวน 304,000 บาท 
- งบประมาณ ป 2562   จํานวน 304,000 บาท 

รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลง 
- งบประมาณ ป 2564   จํานวน 304,000 บาท 
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2. โครงการเดิม/ กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 1 บานบอโพธิ์ (สายบานนายทองคํา วุธทา)   
ถนน คสล. กวาง 3.50 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร 
- งบประมาณ ป 2563   จํานวน 300,000 บาท 



รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลง 
- งบประมาณ ป 2564   จํานวน 300,000 บาท 

 

3. โครงการเดิม/ อุดหนุนขยายเขตไฟฟาสาธารณะ หมูท่ี 1 บานบอโพธิ์ (จากบานนายจรูญ   
กอพิมพา  ถึงบานนางหนูรัต  ไมลา)  
- งบประมาณ ป 2564   จํานวน 100,000 บาท 

รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลง 
อุดหนุนขยายเขตไฟฟาสาธารณะ หมูท่ี 1 บานบอโพธิ์  

เปาหมายโครงการ ดังนี้ 
ไฟสองสวางรายทาง 
จุดท่ี 1  จากบานนายเจริญ  กันหา ถึงบานนายโปรง  จันทูล 
จุดท่ี 2 จากบานนายสากล  บุญกิจ  ถึงโรงเรียนบานบอโพธิ์ 
จุดท่ี 3 จากบานนายละคร  พรมรักษา ถึงบานนางลําโพน  แสงบุดดี 
จุดท่ี 4 จากบานนายประเดิม นครไทยภูมิ ถึงบานนางไทยประสิทธิ์  กมลรัตน 

- งบประมาณ ป 2564   จํานวน 300,000 บาท 
 

4. โครงการเดิม/ กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 4 บานแกงทุง (จากไรนายบรรเจิด เทียนยศ  
ถึงไรนายสาคร โสคําภา)  ถนน คสล. กวาง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 

    รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลง 
เปาหมายโครงการ ดังนี้ 

- ถนน คสล. กวาง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
5. โครงการเดิม/กอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 6     

บานเนินสวรรค (จากบานนางสาวเครือวัลย สีบุญ ถึงสามแยก ซอย 5 บานเนินสวรรค) 
- งบประมาณ ป 2565   จํานวน 240,000 บาท 
รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลง 
- งบประมาณ ป 2564   จํานวน 240,000 บาท 

 

6. โครงการเดิม/ กอสรางถนนหินคลุก หมูท่ี 9 บานวังชมพู สายน้ําสิงหเหนือ  
(จากไรนายอุบล  ระโส  ถึงหวยออมสิงหเหนือ)  

    รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลง 
- กอสรางถนนหินคลุก หมูท่ี 9 บานวังชมพู สายน้ําสิงหเหนือ (จากไรนายบุญสง บุญธรรม 

ถึงหวยออมสิงหเหนือ)  
 

7. โครงการเดิม/อุดหนุนขยายเขตไฟฟาสาธารณะ หมูท่ี 12 บานใหมอนามัย(ซอยปลายนา)  
- งบประมาณ ป 2565   จํานวน 100,000 บาท 

    รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลง 
- งบประมาณ ป 2564   จํานวน 100,000 บาท 
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8. โครงการเดิม/ อุดหนุนขยายเขตไฟฟาสาธารณะ หมูท่ี 12 บานใหมอนามัย (ซอย 5)  
- งบประมาณ ป 2565   จํานวน 100,000 บาท 

ละเอียดท่ีเปล่ียนแปลง 



 เปาหมายโครงการ ดังนี้ 
- ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา จํานวน 1 จุด 
- ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ซอย 5 หมูท่ี 12 
- งบประมาณ ป 2564   จํานวน 100,000 บาท 

1.3 แผนงานการพาณิชย 
1. โครงการเดิม/ ขุดเจาะบอบาดาลพรอมติดตั้งอุปกรณและตูควบคุมน้ําบาดาล หมูท่ี 11  

บานโคกเนินทอง 
- งบประมาณ  ป 2563   จํานวน 270,000 บาท 
ละเอียดท่ีเปล่ียนแปลง 
- งบประมาณ  ป 2564   จํานวน 270,000 บาท 

 

แบบ ผ.02/1 รายละเอียดโครงการพัฒนาสําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพของ อปท.  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
1. โครงการเดิม/ซอมสรางถนนลาดยางผิวทางแบบพาราแอสฟสติกคอนกรีตปรับปรุง

คุณภาพดวยยางธรรมชาติ สายบานโคกนอย หมูท่ี 9 บานวังชมพู ตําบลบอโพธิ์  
- งบประมาณ ป 2561 จํานวน  1,300,000  บาท 
- งบประมาณ ป 2562 จํานวน  1,300,000  บาท 
รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลง 
- ซอมสรางถนนลาดยาง (Asphatic Concrete) รหัสทางหลวงทองถ่ิน พล.ถ.59-

005 สายบานโคกนอย หมูท่ี 9 ตําบลบอโพธิ์ 
- งบประมาณ ป 2563 จํานวน  1,300,000  บาท 

 

ลําดับถัดไปเปนรายละเอียดโครงการท่ีมีการเพ่ิมเติม  มีดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
1. เพ่ิมเติม/ โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 2 บานน้ําเลา (สายนาหนองผํา) 

เปาหมาย ถนน คสล. กวาง 3.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร   
- งบประมาณ  ป 2564 จํานวน 300,000  บาท 

1.2  แผนงานการเกษตร 
1. เพ่ิมเติม/ โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. หมูท่ี 11 บานโคกเนินทอง สายหวยตาลแหง 

เปาหมาย วางทอ คสล. ขนาด 1.00 X 1.00 เมตร จํานวน 2 จุด  
- งบประมาณ  ป 2564 จํานวน 200,000  บาท 

4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
1. โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพประชาชนตําบลบอโพธิ์ 
     -    งบประมาณ ป 2563 จํานวน 50,000 บาท 
     -    งบประมาณ ป 2564 จํานวน 50,000 บาท 
     -    งบประมาณ ป 2565 จํานวน 50,000 บาท 
รวมโครงการท่ีเพ่ิมเติม จํานวน 2 โครงการ 

/ลําดับ... 
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ลําดับถัดไป แบบ ผ.03  บัญชีครุภัณฑ มีรายการเพ่ิมเติม จํานวน 2 รายการดังนี้ 
1. รถยนตกูภัยขนาดเล็ก     จํานวน 1 คัน 

แผนงานรักษาความสงบภายใน หมวด ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  
งบประมาณ ป 2565 จํานวน 7,500,000 บาท 



 

2. รถยนตบรรทุกพรอมเครนกระเชา จํานวน 1 คัน 
แผนงานรักษาความสงบภายใน หมวด ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  
งบประมาณ ป 2564 จํานวน 2,300,000 บาท 

3. ตูสาขาโทรศัพทและอุปกรณพรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด 
แผนงานบริหารท่ัวไป หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
ปงบประมาณ 2563  จํานวน 50,000 บาท 

รวมรายการครุภัณฑท่ีมีการเพ่ิมเติม ท้ังสิ้น จํานวน 3  โครงการ 
จากขอมูลรายละเอียดโครงการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมท้ังสิ้น นอกเหนือจากนี้แลวมีทาน
ใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม (ไมมี) 
ท่ีประชุม          เห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2)   
          พ.ศ. 2563 ดวยคะแนนเสียง 22 เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 

   4.2 เรื่อง โอนงบประมาณรายจายหมวดครุภัณฑคอมพิวเตอร (กองคลัง)  
ประธานสภา ฯ       ระเบียบวาระท่ี 4.2 เรื่อง โอนงบประมาณรายจายหมวดครุภัณฑคอมพิวเตอร ขอเชิญ 
  ผูอํานวยการกองคลัง ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
สุพาพรรณ  มีสุข               เรียนประธานสภาฯ คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน           
ผอ.กองคลัง    ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดในการโอนงบประมาณรายจายหมวดครุภัณฑคอมพิวเตอร โอนครั้งท่ี  
  5/2563 ดังนี้ 
                1.โอนลด  งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบดําเนินงาน หมวด 
  คาตอบแทน ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด 30,000 บาท 
  โอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จํานวน 22,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จํานวน   
  8,000  บาท         

 โอนเพ่ิม (โอนมาตั้งจายเปนรายการใหม) งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  
 งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  รายการ เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
 สําหรับงานประมวลผล ราคา 22,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) เห็นควรอนุมัติใหโอน
 งบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 22,000 บาท  

2. โอนลด  งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบดําเนินงาน หมวด
 คาตอบแทน ประเภทรายการ เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร งบประมาณคงเหลือหลังโอนครั้งกอน 
 8,000 บาท โอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จํานวน 3,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 
 จํานวน 5,000  บาท 

 โอนเพ่ิม (โอนมาตั้งจายเปนรายการใหม) งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  
 งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการเครื่องพิมพ ชนิด Mulitfunction 
 แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (ink Tank Printer) ราคา 8,000 บาท (รายละเอียดตาม
 เอกสารแนบทาย) เห็นควรอนุมัติใหโอนงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 3,000 บาท  
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โอนลด  งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบดําเนินงาน หมวดคาวัสดุ 

 ประเภท คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด 20,000 บาท โอนลดงบประมาณ
 ในครั้งนี้ จํานวน 5,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  จํานวน 15,000 บาท  

 

โอนเพ่ิม (โอนมาตั้งจายเปนรายการใหม) งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  
 งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการเครื่องพิมพ ชนิด Mulitfunction 



 แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (ink Tank Printer) ราคา 8,000 บาท (รายละเอียดตาม
 เอกสารแนบทาย) เนื่องจากงบประมาณท่ีโอนมาตั้งจายเปนรายการใหมครั้งกอนหนานี้ไมพอจาย จึงเห็นควร
 อนุมัติใหโอนงบประมาณ (โอนเพ่ิม) จํานวน 5,000 บาท รวมงบประมาณหลังโอนเพ่ิม 8,000 บาท 

 
 

3. โอนลด  งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบดําเนินงาน หมวดคาวัสดุ 
 ประเภท คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด 15,000 บาท โอนลดงบประมาณ
 ในครั้งนี้ จํานวน 5,800 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  จํานวน 9,200 บาท  

โอนเพ่ิม (โอนมาตั้งจายเปนรายการใหม) งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  
 งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA       
 ราคา 5,800 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) เห็นควรอนุมัติใหโอนงบประมาณมาตั้งจายเปน
 รายการใหม จํานวน 5,800  บาท รายละเอียดตามท่ีไดสําเนาแจกใหกับสมาชิกทุกทาน จึงขอแจงใหท่ี
 ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม (ไมมี) 
 

ท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณรายจายหมวดครุภัณฑคอมพิวเตอร (กองคลัง)     
           ดวยคะแนนเสียง 22 เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง อ่ืน ๆ (ไมมี) 
 

เลิกประชุมเวลา   11.๓๕ น.    

      (ลงชื่อ)     เกลานภา นิระติใส    ผูจดรายงานการประชุม 
                                                (นางเกลานภา นิระติใส) 
                             ตําแหนง  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ 

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

                                             (ลงชื่อ)      กิตติธัช  จําปาสา     ประธานกรรมการ 
                                                       (นายกิตติธัช      จําปาสา) 
 

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	(สำเนา)
	บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
	วันที่ 20  เดือน เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3
	เวลา  08.3๐  น.เป็นต้นไป

	สำเนาถูกต้อง
	๓
	เริ่มประชุมเวลา  08.45 น.

