
 
 

(สําเนา) 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ ์

สมัยวิสามัญประจําป  ๒๕๖3  สมัยที่ 1  คร้ังที่ 1/๒๕๖3 
วันที่ 29  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

เวลา  13.3๐  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   นารี  
๑5. นางคําแปง    จําปาแกว สมาชิกสภาฯ  หมูท่ี  ๙ คําแปง  จําปาแกว  
๑6. นายกฤตภาส    บัวขัน สมาชิกสภาฯ  หมูท่ี  ๑๐ กฤตภาส    บัวขัน  
๑7. 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 ไมเขารวมประชุม ลา 
21. นางศรีจันทร     สุทธ ิ สมาชิกสภาฯ   หมูท่ี  ๑๒ ศรีจันทร    สุทธ ิ  
๒2. นายแดง     ทิพโสต สมาชิกสภาฯ   หมูท่ี  ๑๓ แดง      ทิพโสต  
๒3. นางบุญเลิศ  แกวเขม สมาชิกสภาฯ   หมูท่ี  ๑๓ บุญเลิศ    แกวเขม  

ผูไมมาประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑. นายบุญญฤทธิ์  โสภาศร ี สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  12 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. ชาญวุฒิ  เย็นขัน  
5. นางฉันทนา  ผิวฟก หัวหนาสํานักปลัด ฉันทนา   ผิวฟก  
6. นางสุพาพรรณ  มีสุข ผูอํานวยการกองคลัง สุพาพรรณ  มีสุข  
7. นางสาวณภัทรพร  คําลา นักวิเคราะหนโยบายฯ ณภัทรพร  คําลา  
8. นางสาวศริษา  ไตรพรมมา นักวิชาการศึกษาฯ ศริษา  ไตรพรมมา  
9. นางสมพร  วงวิสาร ครูชํานาญการ สมพร  วงวิสาร  

10. นางสาวรัตติยา โสคําภา ผูชวยเจาพนักงานธุรการ รัตติยา  โสคําภา  
     

 

 

 

สําเนาถูกตอง 

 

           (ลงช่ือ)    เกลานภา นริะติใส 
    (นางเกลานภา  นิระติใส) 

   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์  
 

  
 

 



๓ 
เริ่มประชุมเวลา  13.45 น. 
 

 เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวนายกุญชาญ     สุทธิกัญจน   ตําแหนง  ประธานสภาฯ  ไดกลาวเปดประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ สมัยวิสามัญประจําป  ๒๕๖3  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี 1   และเขาสูระเบียบวาระการ 
ประชุมดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  วันนี้เปนการประชุมสภาสมัยวิสามัญประจําป  ๒๕๖3 สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี 1/๒๕๖3 

มีเรื่องตองแจงใหสภาทราบและพิจารณาขอความเห็นชอบตามระเบียบกฎหมายหลายเรื่องคือ                  
ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แกไขเพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 3) , ขอความเห็นชอบ
การโอนงบประมาณรายจายหมวดครุภัณฑ และมีเรื่องท่ีเปนประโยชนตอท่ีประชุมสภา และในวันนี้
ไดรับแจงการลาจากสมาชิกสภาจํานวน 1  ทานไดแก นายบุญญฤทธิ์  โสภาศรี ลา และมีเรื่องท่ีจะแจง
ใหสมาชิกทุกทานทราบมี 2 เรื่อง ดังนี้ 

1. ในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 ขอเชิญสมาชิกทุกทานเขารวมโครงการเสริมสราง
ศักยภาพดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัยน้ําปาไหลหลาก
และดินโคลนถลม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วัดบานบอโพธิ์  หมู ท่ี 1       
ตําบลบอโพธิ์ อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยพรอมเพรียงกันนะครับ 

2. องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ ได มีพนักงานสวนตําบลยายมาบรรจุใหม  คือ     
นางสาวศริษา ไตรพรมมา ตําแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ยายมาจากองคการ
บริหารสวนตําบลรวมไทยพัฒนา อําเภอพบพระ จังหวัดตาก เปนคนบานนาโพธิ์-นาจาน 
ตําบลหนองกะทาว จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีผานมา เม่ือวันท่ี 20 เมษายน ๒๕63
ประธานสภา ฯ  ฝายเลขานุการสภา ฯ  ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 

สมัยวิสามัญประจําป 2563  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี  20  เมษายน ๒๕63  ใหกับทุกทานแลว  
มีท้ังหมดจํานวน 13 หนา แยกเปนบัญชีรายชื่อผูมาประชุม/ผูเขารวมประชุม จํานวน  ๒  หนา และ
เนื้อหาสาระการประชุมท่ีผานมาตั้งแตระเบียบวาระท่ี ๑ – ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ มีท้ังหมด    
11 หนา จะมีสมาชิกทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหรือไม  ถาไมมีขอมติท่ีประชุมรับรอง 
 

ท่ีประชุม ไมมีแกไขและท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมาดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ / ถือปฏิบัติ 



 3.๑ เรื่อง รายงานรายรับ – รายจาย สถานการณคลังและผลการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลบอโพธิ์ท่ีผานมา 

ประธานสภาฯ  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง การรายงานรายรับ – รายจาย สถานะการคลัง 
และผลการดําเนินงานของ อบต.ท่ีผานมา ขอเชิญผูอํานวยการกองคลังชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 

นางสุพาพรรณ  มีสุข     เรียนทานประธานสภา  ทานผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ผอ.กองคลัง ดิฉันขออนุญาตชี้แจงสถานะการคลังของ อบต. บอโพธิ์ ณ วันท่ี 28 กรกฎาคม ๒๕๖3 โดยมี

รายละเอียดดังนี้คือ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ประมาณการรายรับประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  ไวจํานวน 42,000,000  บาท ณ ปจจุบัน (ณ 29 กรกฎาคม 2563) มีเงินรายรับจริง
ปงบ 2563 จํานวน36,233,294.96 บาท รับจริงตํ่ากวาประมาณการจํานวน 5,766,705.04 
บาท คิดเปนรอยละ 86.27 ยอดเงินคงเหลือ ณ 28 กรกฎาคม 2563 ท่ีสามารถดําเนินกิจการตาง ๆ 
ของ อบต. ไดจํานวน  2,447,418.57 บาท ยอดเงินสะสม ณ 28 กรกฎาคม 2563 จํานวน 
24 ,242 ,358 .22 บาท ยอด เ งิน ทุนสํ า รองสะสม ณ 28 กรกฎาคม2563 จํ านวน  
18,752,173.92 บาทและองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์มีรายงานรับ – จายเงิน ปงบประมาณ 
2563 ประจําเดือนกรกฎาคม 2563 รายละเอียดตามท่ีสําเนาแจกใหกับสมาชิกทุกทาน จึงขอแจงให
ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม 
ท่ีประชุม รับทราบรายงานรายรับ- รายจายสถานะการคลังและผลการดําเนินงานของ อบต.ท่ีผานมา 
 

3.2 เรื่อง การผอนคลายการบังคับใชมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 
เพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  3.2  เรื่อง การผอนคลายการบังคับใชมาตรการปองกันการแพร
  ระบาดของโรคโควิด 19 เพ่ิมเติม ขอเชิญ นางฉันทนา ผิวฟก ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
นางฉันทนา ผิวฟก          เรียนทานประธานสภา  คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รก.ปลัด ตามท่ีไดมีประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองท่ีท่ัวราชอาณาจักรตั้งแตวันท่ี 26 มีนาคม 2563 

และตอมาไดขยายระยะเวลาการบังคับใชประกาศสถานการณฉุกเฉินดังกลาวออกไปจนถึงวันท่ี 30 
มิถุนายน 2563 ประกอบกับไดมีขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับท่ี 10) ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 137 
ตอนพิเศษ 138 ง 12 มิถุนายน 2563 มีผลบังคับใชบังคับตั้งแตวันท่ี 15 มิถุนายน 2563       
เปนตนไป เพ่ือผอนคลายการบังคับใชมาตรตาง ๆ เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส    
โคโรนา 2019 (COVID-19) ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก จึงมีคําสั่งดังตอไปนี้ 

  1. ยกเลิกการหามออกนอกเคหสถาน 
  2. การผอนผันการใชอาคารสถานท่ีของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
  3. การผอนคลายใหดําเนินการหรือทํากิจกรรมบางอยางได 
  4. การขนสงสาธารณะขามเขตพ้ืนท่ีจังหวัด 
  5. การดําเนินการตามมาตรการปองกันโรคและการจัดระเบียบ 
  6. ในกรณีมีปญหาวาสถานท่ีหรือกิจกรรมใดเขาขายตามท่ีกําหนดไวในขอกําหนดนี้หรือไมให

หารือคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผอนคลายการบังคับใชมาตรการในการปองกัน 
  7. สําหรับรายละเอียดในการปฏิบัติการตามมาตรการผอนคลายใหเปนไปตามมาตรการ

ปองกันโรค รายละเอียดตามท่ีสําเนาแจกใหกับสมาชิกทุกทาน จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม  
ท่ีประชุม รับทราบ 

/3.3 เรื่อง การเตรียม... 
5 



3.3  เรื่อง  การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถลม และน้ําปาไหลหลาก 
อําเภอนครไทย ป 2563 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 3.3 เรื่อง การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถลม 
และน้ําปาไหลหลาก อําเภอนครไทย ป 2563 ขอเชิญ รก.ปลัด ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 

ฉันทนา  ผิวฟก     เรียนประธานสภาฯ ทานผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน  
 ดวยอําเภอนครไทยไดรับแจงจากจังหวัดพิษณุโลกวา กรมอุตุนิยมวิทยา ไดคาดหมายลักษณะอากาศ

ชวงฤดูฝนของประเทศไทย ป 2563 วาฤดูฝนของประเทศไทยในปนี้จะเริ่มตนประมาณสัปดาหท่ี 3 
ของเดือนพฤษภาคม 2563 และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม 2563 โดยในชวงเดือน
สิงหาคมและกันยายนจะเปนเดือนท่ีมีฝนตกชุกหนาแนนและมีโอกาสสูงท่ีจะมีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อน
ผานประเทศไทยตอนบน ซ่ึงจะสงผลใหฝนตกหนักมากในหลายพ้ืนท่ี และอาจกอใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน 
น้ําปาไหลหลาก รวมท้ังน้ําลนตลิ่งไดในบางแหง 

  เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถลม และ
น้ําปาไหลหลาก ป 2563 การใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยใหเปนไปดวยความรวดเร็ว ทันตอ
เหตุการณ อําเภอนครไทย จึงจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณปองกันและแกไขปญหาจากอุทกภัย   
วาตภัย ดินถลม และน้ําปาไหลหลาก ป 2563 ข้ึน รายละเอียดตามท่ีสําเนาแจกใหกับสมาชิกทุกทาน   
จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ            

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม 
 

ท่ีประชุม รับทราบ   

 

3.4 เรื่อง  พ้ืนท่ีเปาหมายและกรอบมาตรการแกไขปญหาการอยูอาศัยและทํากินในพ้ืนท่ีปาไม 
(ทุกประเภท) 

ประธานสภาฯ       ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3.4  เรื่อง พ้ืนท่ีเปาหมายและกรอบมาตรการแกไขปญหาการ  
         อยูอาศัยและทํากินในพ้ืนท่ีปาไม (ทุกประเภท) ขอเชิญ รก.ปลัด ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 

ฉันทนา  ผิวฟก         เรียนประธานสภาฯ คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก อบต.และผูเขารวมประชุมทุกทาน   
ดวยจังหวัดพิษณุโลกแจงวา คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบใน
หลักการ เรื่อง พ้ืนท่ีเปาหมายและกรอบมาตรการแกไขปญหาการอยูอาศัยและทํากินในพ้ืนท่ีปา
ไม (ทุกประเภท) ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และในการดําเนินการ
ตามกรอบมาตรการแกไขปญหาการอยูอาศัยและทํากินในพ้ืนท่ีปาไม (ทุกประเภท) ใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เรงดําเนินการ
ประชาสัมพันธเพ่ือสรางการรับรดูแกประชาชนท่ัวไป ประชาชนกลุมเปาหมาย และเจาหนาท่ีรัฐท่ี
เก่ียวของใหชัดเจน อําเภอนครไทยจึงขอใหองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ ประชาสัมพันธใน
เรื่องนี้ใหประชาชนตําบลบอโพธิ์ทราบดวยคะ รายละเอียดตามท่ีสําเนาแจกใหกับสมาชิกทุกทาน  
จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม 
 

 

ท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา  

    รก.ปลดั 

รก.ปลัด 



  4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไขเพ่ิมเติม   
  (ครั้งท่ี 3) ขององคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์  
ประธานสภา ฯ   ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  
            เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2563 ขอเชิญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชี้แจง 
  รายละเอียดตอท่ีประชุม 
ณภัทรพร คําลา         เรียนประธานสภาฯ คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน          
นักวิเคราะหฯ    ดิฉันขอชี้แจงแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 3)           
  พ.ศ. 2563 คือองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินโดยตองสอดคลอง
  กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดและอําเภอในการจัดประชุมในครั้งนี้เปนการทบทวน 
  แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565  เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3  
                                  ท้ังนี้ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  และรองรับการจัดทํา 
  งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไป
  ดวยความเรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค จึงจําเปนตองมีการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. (2561-
  2565) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2563 ข้ึน ซ่ึงตอนนี้รายละเอียดอยูในเอกสารท่ีได
  แจกใหทุกทานแลว ตอไปขอชี้แจงรายละเอียดของแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. (2561-2565)  
  เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 ตอไปเปนการจัดทํา (ราง) แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 
  (2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2563  ซ่ึงเอกสารจะประกอบดวย 
  รายละเอียด ดังนี้ 
 -  เอกสาร หนาท่ี 4-12   แบบ ผ 02  รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาฯ (เพ่ิมเติม) 

-  เอกสาร หนาท่ี 13   แบบ ผ.02/1 รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาฯ 
สําหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวน          

 ทองถ่ิน (เพ่ิมเติม) 
-  เอกสาร หนาท่ี 14-15   แบบ ผ.03  บัญชีครุภัณฑ (เพ่ิมเติม) 
-  เอกสาร หนาท่ี 16-222  แบบ ผ.02  รายละเอียดโครงการพัฒนาฯ (เปลี่ยนแปลง) 
ลําดับถัดไปเปนรายละเอียดโครงการท่ีมีการเพ่ิมเติม  มีดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
1. เพ่ิมเติม/ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 6 

บานเนินสวรรค (เนินสวรรค ซอย 1) 
เปาหมาย รางระบายน้ํา คสล. กวาง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 420 เมตร    
- งบประมาณ  ป 2564 จํานวน 250,000 บาท 
- งบประมาณ ป 2565 จํานวน 250,000 บาท 

1.3 แผนงานการพาณิชย 
1. เพ่ิมเติม/ โครงการกอสรางระบบประปาหอถังสูง ขนาด 12 ลูกบาศกเมตร หมูท่ี 11 

บานโคกเนินทอง (ไรนายสมบัติ หิมโสภา) 
เปาหมาย ระบบประปาหอถังสูง จํานวน 1 แหง  
- งบประมาณ  ป 2564 จํานวน 360,000  บาท 

2. เพ่ิมเติม/โครงการขุดเจาะบอบาดาลพรอมกอสรางระบบประปาหอถังสูง ขนาด 12 
ลูกบาศกเมตร หมูท่ี 11 บานโคกเนินทอง (ไรนางบังอร เชื้อบุญมี) 
- งบประมาณ  ป 2564 จํานวน 620,000  บาท 

/4.1 แผนงาน... 
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4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
1. โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพผูสูงอายุตําบลบอโพธิ์ 



     -    งบประมาณ ป 2564 จํานวน 20,000 บาท 
     -    งบประมาณ ป 2565 จํานวน 20,000 บาท 
2. โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพผูพิการตําบลบอโพธิ์ 
     -    งบประมาณ ป 2564 จํานวน 20,000 บาท 
     -    งบประมาณ ป 2565 จํานวน 20,000 บาท 
3. โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพผูดอยโอกาสตําบลบอโพธิ์ 
     -    งบประมาณ ป 2564 จํานวน 20,000 บาท 
     -    งบประมาณ ป 2565 จํานวน 20,000 บาท 
รวมโครงการท่ีเพ่ิมเติม จํานวน 3 โครงการ 
 

5.2 แผนงานการศึกษา 
1. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา “อาหารกลางวัน ศพด.” 
     -    งบประมาณ ป 2563 จํานวน 710,500 บาท 
     -    งบประมาณ ป 2564 จํานวน 710,500 บาท 
     -    งบประมาณ ป 2565 จํานวน 710,500 บาท 
2. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา “คาวัสดุการศึกษา ศพด.” 
     -    งบประมาณ ป 2563 จํานวน 246,500 บาท 
     -    งบประมาณ ป 2564 จํานวน 246,500 บาท 
     -    งบประมาณ ป 2565 จํานวน 246,500 บาท 
3. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
“คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน” 
     -    งบประมาณ ป 2563 จํานวน 34,400 บาท 
     -    งบประมาณ ป 2564 จํานวน 34,400 บาท 
     -    งบประมาณ ป 2565 จํานวน 34,400 บาท 
4. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
“คาเครื่องแบบนักเรียน” 
     -    งบประมาณ ป 2563 จํานวน 24,000 บาท 
     -    งบประมาณ ป 2564 จํานวน 24,000 บาท 
     -    งบประมาณ ป 2565 จํานวน 24,000 บาท 
5. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
“คาหนังสือเรียน” 
     -    งบประมาณ ป 2563 จํานวน 16,000 บาท 
     -    งบประมาณ ป 2564 จํานวน 16,000 บาท 
     -    งบประมาณ ป 2565 จํานวน 16,000 บาท 
6. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
“คาอุปกรณการเรียน” 
     -    งบประมาณ ป 2563 จํานวน 16,000 บาท 
     -    งบประมาณ ป 2564 จํานวน 16,000 บาท 
     -    งบประมาณ ป 2565 จํานวน 16,000 บาท 
รวมโครงการท่ีเพ่ิมเติม จํานวน 6 โครงการ 

/ยุทธศาสตร... 
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ยุทธศาสตรท่ี 8 บริหารราชการทองถ่ินใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
8.2 แผนงานเคหะและชุมชน 



1. เพ่ิมเติม/ โครงการปรับปรุงตอเติมหอประชุมอเนกประสงค อบต.บอโพธิ์ (หอประชุมบอ
เกลือพันป) 

เปาหมาย ปรับปรุงหอประชุมบอเกลือพันปของ อบต.บอโพธิ ์ 
- งบประมาณ  ป 2563 จํานวน 200,000  บาท 
- งบประมาณ  ป 2564 จํานวน 300,000  บาท 

2. เพ่ิมเติม/ โครงการปรับปรุงตอเติมภายในอาคารสํานักงาน อบต.บอโพธิ์ หองสํานักปลัด 
เปาหมาย ติดตั้งผนังก้ันหองภายในสํานักงานหองสํานักปลัด  
- งบประมาณ  ป 2564 จํานวน 100,000  บาท 

3. เพ่ิมเติม/โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก     
อาคารสํานักงาน อบต.บอโพธิ ์

- งบประมาณ  ป 2563 จํานวน 250,000  บาท 
4. เพ่ิมเติม/ โครงการปรับปรุงตอเติมภายในอาคารสํานักงาน อบต.บอโพธิ์ หองกองคลัง 

เปาหมาย ติดตั้งผนังก้ันหองภายในสํานักงานหองกองคลัง  
- งบประมาณ  ป 2564 จํานวน 100,000  บาท 

5. เพ่ิมเติม/ โครงการปรับปรุงตอเติมภายในอาคารสํานักงาน อบต.บอโพธิ์ หองกองชาง 
เปาหมาย ติดตั้งผนังก้ันหองภายในสํานักงานหองกองชาง  
- งบประมาณ  ป 2564 จํานวน 100,000  บาท 

6. เพ่ิมเติม/ โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ 
เปาหมาย ติดตั้งหมอแปลงไฟฟาขนาด 160 เควีเอ พรอมอุปกรณปองกัน  
- งบประมาณ  ป 2564 จํานวน 330,000  บาท 

7. เพ่ิมเติม/ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาในอาคารสํานักงาน อบต.บอโพธิ ์
เปาหมาย ปรับปรุงเดินสายไฟฟาภายในอาคารสํานักงาน อบต.บอโพธิ์  
- งบประมาณ  ป 2564 จํานวน 200,000  บาท 

8. เพ่ิมเติม/ โครงการกอสรางโดมสนามกีฬา อบต.บอโพธิ์ 
เปาหมาย กอสรางหลังคาโดมสนามกีฬา อบต.บอโพธิ์ จํานวน 1 หลัง  
- งบประมาณ  ป 2564 จํานวน 800,000  บาท 

9. เพ่ิมเติม/ โครงการกอสรางถนน คสล.สายทางเขา อบต.บอโพธิ์ 
เปาหมาย ถนน คสล. กวาง 6 เมตร ยาว 100 เมตร  
- งบประมาณ  ป 2564 จํานวน 220,000  บาท 
รวมโครงการท่ีเพ่ิมเติม จํานวน 8 โครงการ 

แบบ ผ.02/1 รายละเอียดโครงการพัฒนาสําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพของ อปท.  
5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
1. เพ่ิมเติม/โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบอโพธิ์  

เปาหมาย อาคารเรียน 1 หลัง กวาง 20 เมตร ยาว 23 เมตร  
- งบประมาณ  ป 2564 จํานวน 220,000  บาท 
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ลําดับถัดไป แบบ ผ.03  บัญชีครุภัณฑ มีรายการเพ่ิมเติม จํานวน 2 รายการดังนี้ 



1. ติดตั้งชุดอุปกรณไฟฟาสองสวางโซลาเซลลภายนอกอาคารสํานักงานอบต.บอโพธิ์   
จํานวน 1 ชุด 
แผนงานเคหะและชุมชน หมวด ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทย ุ 
งบประมาณ ป 2564 จํานวน 100,000 บาท 
 

2. ตูเข่ียเชื้ออลูมิเนียม จํานวน 1 ตู 
แผนงานการเกษตร หมวด ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  
งบประมาณ ป 2563 จํานวน 10,000 บาท 

รวมรายการครุภัณฑท่ีมีการเพ่ิมเติม ท้ังสิ้น จํานวน 2  โครงการ 
 

ลําดับถัดไปเปนรายละเอียดโครงการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  มีดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
1. โครงการเดิม/ กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 6 บานเนินสวรรค (ซอย 7)  

กวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
- งบประมาณ ป 2564   จํานวน 420,000 บาท 

รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลง 
                              เปาหมายโครงการ ดังนี้ 

- ถนน คสล. กวาง 3 เมตร ยาว 121 เมตร หนา 0.15 เมตร 
- งบประมาณ ป 2564   จํานวน 178,000 บาท 

2. โครงการเดิม/ กอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 13 
บานใหมไทยเจริญ (สายบานนายสมบัติ สีวิราช)   
รางระบายน้ํา คสล. กวาง 0.40 ลึก 0.40 เมตร ยาว 175 เมตร  
- งบประมาณ ป 2563   จํานวน 270,000 บาท 

รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลง 
เปาหมายโครงการ ดังนี้ 

- รางระบายน้ํา คสล. กวาง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 15 เมตร 
- งบประมาณ ป 2564   จํานวน 20,000 บาท 

3.1 แผนงานสาธารณสุข 
1. โครงการเดิม/ สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศ.ดร.

สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  
รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลง 
     โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี
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9.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
1. โครงการเดิม/รณรงคใหประชาชนมีความรูเก่ียวกับการเลือกตั้งตาม พรบ.การเลือกตั้ง  



  เปาหมาย ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง หมูท่ี 1-13 ตําบลบอโพธิ์ 
- งบประมาณ ป 2562 จํานวน 20,000 บาท 

    รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลง 
                                  เปาหมายโครงการ ดังนี ้
                                    โครงการรณรงคใหประชาชนมีความรูเก่ียวกับการเลือกตั้งตาม พรบ.การเลือกตั้ง  

  เปาหมาย ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง หมูท่ี 1-13 ตําบลบอโพธิ์ 
- งบประมาณ ป 2564 จํานวน 20,000 บาท 

 

2. โครงการเดิม/โครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
  เปาหมาย การเลือกตั้ง ส.อบต.และ นายก อบต. 
- งบประมาณ ป 2562   จํานวน 100,000 บาท 
-    งบประมาณ ป 2563 จํานวน 210,000 บาท 
รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลง 
เปาหมาย ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง หมูท่ี 1-13 ตําบลบอโพธิ์ 
-    งบประมาณ ป 2564 จํานวน 210,000 บาท 
- งบประมาณ ป 2565   จํานวน 210,000 บาท 

   3. โครงการเดิม/โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
       เปาหมาย หมูท่ี 1- หมูท่ี 13 ตําบลบอโพธิ์ 

-    งบประมาณ ป 2561 จํานวน 150,000 บาท 
- งบประมาณ ป 2562   จํานวน 100,000 บาท 
-  งบประมาณ ป 2563 จํานวน   50,000 บาท 

 

    รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลง 
- งบประมาณ ป 2561 จํานวน 150,000 บาท 
- งบประมาณ ป 2562   จํานวน 100,000 บาท 
-  งบประมาณ ป 2563 จํานวน   50,000 บาท 
- งบประมาณ ป 2564   จํานวน   20,000 บาท 
-  งบประมาณ ป 2565 จํานวน   20,000 บาท 

   8.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
   1. โครงการเดิม/โครงการถมดินเพ่ือปรับพ้ืนท่ี ศพด.ตําบลบอโพธิ์ หมูท่ี 2 บานน้ําเลา 
       เปาหมาย ถมดินปรับพ้ืนท่ี กวาง 30 เมตร ยาว 65 เมตร สูงเฉลี่ย 4 เมตร 

-    งบประมาณ ป 2564 จํานวน 100,000 บาท 
- งบประมาณ ป 2565   จํานวน 100,000 บาท 

 

    รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลง 
     เปาหมาย ถมดินปรับพ้ืนท่ี กวาง 30 เมตร ยาว 30 เมตร 

- งบประมาณ ป 2564 จํานวน 350,000 บาท 
 

จากขอมูลรายละเอียดโครงการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมท้ังสิ้น นอกเหนือจากนี้แลวมีทาน
ใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม 
 

ท่ีประชุม        เห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไขเพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 3) ขององคการบริหารสวน
          ตําบลบอโพธิ์ ดวยคะแนนเสียง จํานวน 21 เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
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  4.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563         
  หมวดครุภัณฑ  



ประธานสภา ฯ       ระเบียบวาระท่ี 4.2 เรื่อง ขอความเหน็ชอบโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
  พ.ศ. 2563 หมวดครุภัณฑ ขอเชิญ รักษาการปลัด ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
ฉันทนา  ผิวฟก      เรียนประธานสภาฯ คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รก.ปลัด           ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดในการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจาก
  โครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน ไมมีความจําเปนตองจายเพราะไมมี
  การจัดการเลือกตั้ง แตเนื่องจากอุปกรณท่ีใชปฏิบัติงานไมเพียงพอเกิดความชํารุดเสียหาย ทําใหการ
  ทํางานติดขัดไมมีประสิทธิภาพและไมตอเนื่อง จึงจําเปนตองโอนงบประมาณไปจัดซ้ือครุภัณฑไวใชใน
  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ สวนรายละเอียดขอเชิญนักวิเคราะหใหรายละเอียดคะ 
ณภัทรพร  คําลา               เรียนประธานสภาฯ คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน           
นักวิเคราะห     ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดในการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563         
          หมวดครุภัณฑ โอนครั้งท่ี 6/2563 ดังนี้ 
                   สํานักปลัด มีรายละเอียดดังนี้ 

         1. โอนลด  งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย ประเภทรายจาย 
                    เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ โครงการจัดการเลือกตั้ง        
           ผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน  งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด 210 ,000 บาท             
          โอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จํานวน 65,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จํานวน         
           145,000  บาท         

โอนเพ่ิม (โอนมาตั้งจายเปนรายการใหม) งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 
                    งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รายการ คาตูสาขาโทรศัพทและอุปกรณพรอม     
           ติดตั้ง  จํานวน 1 ชุด  เห็นควรอนุมัติใหโอนงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 65,000 บาท  

2. โอนลด  งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย ประเภทรายจาย 
                     เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ โครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหาร
           ทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด 145,000 บาท โอนลดงบประมาณ
           ในครั้งนี้ จํานวน 4,500 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จํานวน 40,500  บาท         

โอนเพ่ิม (โอนมาตั้งจายเปนรายการใหม) งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป     
          งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซ้ือรถเข็นอเนกประสงค จํานวน 1  คัน    
            เห็นควรอนุมัติใหโอนงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 4,500 บาท  

3. โอนลด  งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย ประเภทรายจาย 
                     เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ โครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหาร
           ทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน  งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด 140,500 บาท โอนลดงบประมาณ
           ในครั้งนี้ จํานวน 10,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จํานวน 130,500  บาท         

                    โอนเพ่ิม (โอนมาตั้งจายเปนรายการใหม) งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป    
           งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซ้ือชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด เห็นควร
             อนุมัติใหโอนงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน  10,000 บาท  
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4. โอนลด  งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย ประเภทรายจาย 



                     เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ โครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหาร
           ทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน  งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด 130,500 บาท โอนลดงบประมาณ  
           ในครั้งนี้ จํานวน 5,800 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จํานวน 124,700  บาท         

โอนเพ่ิม งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 
                     ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA  จํานวน 1 เครื่อง          
              เห็นควรอนุมัติใหโอนงบประมาณมาตั้งจาย จํานวน 5,800 บาท  

5. โอนลด  งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย ประเภทรายจาย 
                     เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ โครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหาร   
           ทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด 124,700 บาท  โอนลดงบประมาณ
           ในครั้งนี้ จํานวน 15,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จํานวน 109,700  บาท         

โอนเพ่ิม (โอนมาตั้งจายเปนรายการใหม) งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  
                     งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ                
            LED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่อง  เห็นควรอนุมัติใหโอนงบประมาณมาตั้งจาย
             เปนรายการใหม จํานวน 15,000 บาท  

6. โอนลด  งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย ประเภทรายจาย 
                     เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ โครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหาร
           ทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน  งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด 109,700 บาท โอนลดงบประมาณ
           ในครั้งนี้ จํานวน 7,500 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จํานวน 102,200  บาท         

โอนเพ่ิม  งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 
                     ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction   แบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถัง       
            หมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน 1 เครื่อง  ต้ังจายไว จํานวน  8,000.- บาท มีงบประมาณ   
            คงเหลือ 200 บาท  โอนเพ่ิมงบประมาณในครั้งนี้ จํานวน 7,500.- บาท  งบประมาณหลังโอน
            คงเหลือ จํานวน 7,700 บาท  

 7. โอนลด  งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย ประเภทรายจาย 
                     เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ โครงการจัดการเลือกตั้ง        
            ผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด 102,200 บาท โอนลด
           งบประมาณในครั้ งนี้ จํานวน 22 ,000 บาท  งบประมาณคงเหลือหลั งโอนลด  จํ านวน               
            80,200 บาท                          

 โอนเพ่ิม  งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 
                      ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 
             1 เครื่อง  ตั้งจายไว จํานวน  22,000 บาท มีงบประมาณคงเหลือ 200 บาท โอนเพ่ิม                    
            งบประมาณในครั้งนี้ จํานวน 22,000 บาท  งบประมาณหลงัโอนคงเหลือ จํานวน 22,200 บาท 
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 8. โอนลด  งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย ประเภทรายจาย 



                      เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ โครงการจัดการเลือกตั้ง      
             ผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน  งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด 80,200 บาท โอนลด
            งบประมาณในครั้งนี้จํานวน 9,500 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลดจํานวน 70,700 บาท         

 โอนเพ่ิม (โอนมาตั้งจายเปนรายการใหม) งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
                      งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซ้ือชุดเครื่องเสียงเคลื่อนท่ี                 
             แบบลากจูง จํานวน 1 เครื่อง เห็นควรอนุมัติใหโอนงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน                 
             9,500 บาท  
สุพาพรรณ มีสุข   กองคลัง ในการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  หมวดครุภัณฑ โอนครั้งท่ี 
ผอ.กองคลัง        6/2563 มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. โอนลด  งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจาย 
                      เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ โครงการจัดการเลือกตั้ง          
             ผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน  งบประมาณคงเหลือหลังโอนครั้งกอน 70,700 บาท 
            โอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จํานวน 30,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จํานวน                 
            40,700 บาท         

 โอนเพ่ิม งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 
                      ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2      
            จํานวน 1 เครื่อง  เห็นควรอนุมัติใหโอนงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน           
            30,000 บาท  

 2. โอนลด งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจาย 
                      เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ โครงการจัดการเลือกตั้ง      
             ผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน งบประมาณคงเหลือหลังโอนครั้งกอน 40,700 บาท  
            โอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จํานวน 5,800 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จํานวน        
            34,900  บาท         

 โอนเพ่ิม งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 
                      ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  คาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟาขนาด 1 KVA จํานวน 1 เครื่อง           
             มีงบประมาณหลังโอนครั้งกอน 200 บาท โอนเพ่ิมงบประมาณในครั้งนี้ 5,800 บาท งบประมาณ
              หลังโอนคงเหลือ  6,000  บาท 
สุพาพรรณ มีสุข   กองชาง ในการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  หมวดครุภัณฑ โอนครั้งท่ี 
รก.ผอ.กองชาง     6/2563 มีรายละเอียดดังนี้ 
             1. โอนลด  งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย ประเภทรายจาย 
                       เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ โครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหาร
             ทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน  งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด 34,900 บาท โอนลดงบประมาณ
             ในครั้งนี้ จํานวน 7,500 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จํานวน 27,400  บาท         

  โอนเพ่ิม (โอนมาตั้งจายเปนรายการใหม) งบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป 
                       เก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซ้ือ     
             เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน          
             ๑ เครื่อง เห็นควรอนุมัติใหโอนงบประมาณมาตั้งจาย จํานวน ๗,๕00 บาท 
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  2. โอนลด  งบประมาณแผนงานบรหิารงานท่ัวไป งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจาย 



                       เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ โครงการจัดการเลือกตั้ง                
             ผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน  งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด 27,400 บาท โอนลด
            งบประมาณในครั้งนี้ จํานวน 11,600 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จํานวน       
             15,800  บาท         
                      โอนเพ่ิม (โอนมาตั้งจายเปนรายการใหม) งบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไป
             เก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซ้ือ                  
             เครื่องสํารองไฟ ขนาด ๑ KVA จํานวน 2 เครื่องๆละ5,800 บาท เห็นควรอนุมัติใหโอนงบประมาณ
               มาตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน ๑1,600 บาท  
                 3. โอนลด  งบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน           
             งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ต้ังจายไว  297,11๐ บาท  
             มีงบประมาณกอนโอนคงเหลือ 97,076 บาท โอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จํานวน 5,800 บาท 
            งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จํานวน  91,276 บาท  
                     โอนเพ่ิม (โอนมาตั้งจายเปนรายการใหม)  งบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป 
             เก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซ้ือเครื่อง
             สํารองไฟ ขนาด ๑ KVA จํานวน 1 เครื่อง เห็นควรอนุมัติใหโอนงบประมาณมาตั้งจาย จํานวน                    
             5,800 บาท  
             4. โอนลด  งบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน           
             งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งจายไว 297,11๐ บาท     
             มีงบประมาณกอนโอนคงเหลือ 91,276 บาท โอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จํานวน            
            30,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จํานวน  61,276 บาท  
                     โอนเพ่ิม  (โอนมาตั้งจายเปนรายการใหม) งบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป    
             เก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซ้ือเครื่อง
             คอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด  เห็นควรอนุมัติใหโอนงบประมาณมาตั้งจาย จํานวน 30,000 บาท  
 

            5. โอนลด  งบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน             
            งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน  (ฝายประจํา)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งจายไว  297,11๐ บาท  
            มีงบประมาณกอนโอนคงเหลือ 61,276 บาท โอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จํานวน 15,000 บาท 
           งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จํานวน  46,276 บาท  

          โอนเพ่ิม (โอนมาตั้งจายเปนรายการใหม) งบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป   
           เก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซ้ือเครื่อง      
           พิมพเลเซอร หรือ LED ชนิด Network แบบท่ี ๒ (38 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง เห็นควรอนุมัติ                                                  

                         ใหโอนงบประมาณมาตั้งจาย จํานวน 15,000 บาท  
            ๖. โอนลด  งบประมาณแผนงานการพาณิชย  งานกิจการประปา งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ       
            ประเภทครุภัณฑการเกษตร คาจัดซ้ือเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงชนิดมอเตอรไฟฟาสูบน้ําได 1,500 
            ลิตรตอนาที จํานวน 1 เครื่อง ตั้งจายไว 32,10๐ บาท มีงบประมาณกอนโอนคงเหลือ                   
            32,100 บาท โอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จํานวน 11,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด    
            จํานวน 21,100 บาท  

โอนเพ่ิม (โอนมาตั้งจายเปนรายการใหม) งบประมาณแผนงานการพาณิชย  งานกิจการประปา 
                    งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑการเกษตร  คาจัดซ้ือเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงชนิด      
           มอเตอรไฟฟา สูบน้ําได 450 ลิตรตอนาที จํานวน 1 เครื่อง  เห็นควรอนุมัติใหโอนงบประมาณมาตั้งจาย 
           จํานวน 11,000 บาท  

/กองการ... 
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สมพร วงวิสาร   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ในการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.    
รก.ผอ.กองการศึกษาฯ 2563  หมวดครุภัณฑ โอนครั้งท่ี 6/2563 มีรายละเอียดดังนี้ 



                   1. โอนลด  งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย ประเภทรายจาย 
                    เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ โครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหาร
           ทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน  งบประมาณคงเหลือหลังโอนครั้งกอน  15,800 บาท โอนลด      
           งบประมาณในครั้งนี้ จํานวน 11,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จํานวน 4,800 บาท  
                   โ อ น เ พ่ิ ม  ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ผ น ง า น ก า ร ศึ ก ษ า  ง า น บ ริ ห า ร ท่ั ว ไ ป เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ศึ ก ษ า   
                    งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รายการ คาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2
           บานประตู จํานวน 2 ตู  เห็นควรอนุมัติใหโอนงบประมาณมาตั้งจาย จํานวน 11,000 บาท  
          2. โอนลด  งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอยประเภทรายจาย    
           เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ โครงการจัดการเลือกต้ังผูบริหาร
           ทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน  งบประมาณคงเหลือหลังโอนครั้งกอน 4,800 บาท โอนลด      
           งบประมาณในครั้งนี้ จํานวน 3,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จํานวน 1,800  บาท         
                   โอนเพ่ิม  งบประมาณแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน 
                    หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รายการ คาจัดซ้ือพัดลมแบบติดฝาผนัง  จํานวน 2 เครื่อง  
          เห็นควรอนุมัติใหโอนงบประมาณมาตั้งจาย จํานวน 3,000 บาท  
          รายละเอียดตามท่ีไดสําเนาแจกใหกับสมาชิกทุกทาน จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีจะขอมติอนุมัติเห็นชอบตอไป (ไมมี) 
 

ท่ีประชุม        เห็นชอบการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดครุภัณฑ           
         ดวยคะแนนเสียง จํานวน 21 เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง อ่ืน ๆ (ไมมี) 
 

เลิกประชุมเวลา   16.๓๕ 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 
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