สำเนำบันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
ครั้งที่ ๑/๒๕61
วันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2561 เวลำ ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ
................................................
ผู้เข้ำประชุม
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นำยอภิวัฒน์
สุขสำรำญ
2
นำงวันเพ็ญ
สวนคง
3
นำยชำญยุทธ
ศรีสุวรรณ
4
นำยทรงศักดิ์
พร้อมพิมพ์
5
นำยวสันต์
ฮวดหอม
6
นำงสำวสุจิต
ประทีปทอง
7
นำยนำชัย
ใจวิวัฒน์พงศ์
8
นำยสมควร
บุญมีรอด
9
นำยชลอ
แก้ววิชิต
10 นำยวิมล
นิ่มอนงค์
11 นำยภูวิชพงศ์
ทวีสิงห์
12 นำยอดิเทพ
รัตนโชติชัยฤทธิ์
13 นำยสุจินต์
พงษ์เพียร
14 นำยจำเป็น
แสงสว่ำง
15 นำยจำลอง
หนูทำ
16 นำงดำรณี
วงษ์จันทร์
17 นำยวิศิษฏ์
จันทร์ฉำย
ผู้ไม่มำประชุม
ลำดับที่
1
2
3
4

ชื่อ - สกุล
นำยวุฒิ
พึ่งสังวรณ์
นำยบุญลือ
เรือนเพชร
นำยสิทธิชัย
เปลี่ยนศำสตร์
นำยวิทยำ
คชำชัย

ตำแหน่ง
ประธำนสภำ อบต.
รอง ประธำนสภำฯ
ส.อบต. ม.๑
ส.อบต. ม.๓
ส.อบต. ม.๓
ส.อบต. ม.๔
ส.อบต. ม.๔
ส.อบต. ม.๕
ส.อบต. ม.๖
ส.อบต. ม.๘
ส.อบต. ม.๘
ส.อบต. ม.๙
ส.อบต. ม.๑๐
ส.อบต. ม.๑1
ส.อบต. ม.๑๒
ส.อบต.ม.12
เลขำนุกำรสภำฯ
ตำแหน่ง
ส.อบต.ม.1
ส.อบต. ม.๖
ส.อบต. ม.๙
ส.อบต. ม.๑๐

อภิวัฒน์
วันเพ็ญ
ชำญยุทธ
ทรงศักดิ์
วสันต์
สุจิต
นำชัย
สมควร
นำยชลอ
วิมล
ภูวิชพงศ์
อดิเทพ
สุจินต์
จำเป็น
จำลอง
ดำรณี
วิศิษฏ์

ลำยมือชื่อ
สุขสำรำญ
สวนคง
ศรีสุวรรณ
พร้อมพิมพ์
ฮวดหอม
ประทีปทอง
ใจวิวัฒน์พงศ์
บุญมีรอด
แก้ววิชิต
นิ่มอนงค์
ทวีสิงห์
รัตนโชติชัยฤทธิ์
พงษ์เพียร
แสงสว่ำง
หนูทำ
วงษ์จันทร์
จันทร์ฉำย
หมำยเหตุ
ลำกิจ
ลำกิจ
ลำกิจ
ลำกิจ

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
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ผู้เข้ำร่วมประชุม
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นำยไพบูลย์
ยิ้มประเสริฐ
2
นำยอนุสรณ์
กำลังเสือ
3
นำงสำวพิมพ์จุฑำ เบญจเจริญรัตน์

ตำแหน่ง
นำยก อบต.
รอง นำยก อบต.
ผช.นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

ลำยมือชื่อ
ไพบูลย์
ยิ้มประเสริฐ
อนุสรณ์ กำลังเสือ
พิมพ์จุฑำ เบญจเจริญรัตน์

เริ่มประชุมเวลำ

๐๙.๓๐ น.
เลขำนุกำรสภำ อบต.บำงปลำม้ำ ให้สัญญำณในที่ประชุม เมื่อสมำชิกสภำ อบต.บำงปลำม้ำ
ซึ่งมีอยู่จำนวน 20 คน ได้ลงชื่อเข้ำร่วมประชุม 16 คน และผู้เข้ำร่วมประชุม จำนวน 3 คน
ครบองค์ประชุมแล้ว เนื่องด้วยประธำนสภำ อบต.บำงปลำม้ำ สุขภำพไม่แข็งแรง จึงขอให้ท่ำน
รองประธำนสภำ อบต.บำงปลำม้ำ ดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระต่อไป

ระเบียบวำระที่ ๑
นำงวันเพ็ญ สวนคง
(รองประธำนสภำ อบต.)

เรื่องที่ประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ
เรื่องที่ 1 ท่ำนสมำชิกฯ ทุกท่ำนได้รับเอกสำรเชิญกำรประชุมสภำฯ สมัยที่ 2 ครั้งที่
ประจำปี 2561 แล้วนะคะ
เรื่องที่ 2 ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ร่วมกันในกำรจัดงำนโครงกำรสืบสำนและอนุรักษ์
ประเพณีสงกรำนต์ ด้วยกำรรดน้ำขอพรผู้สูงอำยุ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 13 เมษำยน
พ.ศ.2561 ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ
เรื่องที่ 3 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ กำหนดกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
และผู้พิกำร งวดเดือน พฤษภำคม พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
วันที่
หมู่ที่
สถำนที่
เวลำ
3 พฤษภำคม 2561
11
ศำลำรวมใจ หมู่ที่ 11
08.30 – 09.30 น.
3
09.30 – 10.30 น.
3 พฤษภำคม 2561
อำคำรศูนย์กำรเรียนรู้
12
10.30 – 11.30 น.
3 พฤษภำคม 2561
ศำลำรวมใจ หมู่ที่ 12
5
13.00 – 14.00 น.
3 พฤษภำคม 2561
ศำลำวัดเสำธง หมูท่ ี่ 5
6
14.00 – 15.30 น.
3 พฤษภำคม 2561
ศำลำรวมใจ หมู่ที่ 6
4 พฤษภำคม 2561
4 พฤษภำคม 2561
4 พฤษภำคม 2561
4 พฤษภำคม 2561
4 พฤษภำคม 2561
หมำยเหตุ

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)

10
1
9
4
8

ศำลำรวมใจ หมู่ที่ 10
ศำลำรวมใจ หมู่ที่ 1
ศำลำรวมใจ หมู่ที่ 9
ศำลำรวมใจ หมู่ที่ 4
ศำลำรวมใจ หมู่ที่ 8

08.30 – 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.
10.30 – 11.30 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 15.30 น.

1. ขอควำมอนุเครำะห์ ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน สมำชิก อบต.
จัดสถำนที่ในกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและผู้ป่วยเอดส์ ตำมวันและเวลำ
ดังกล่ำว ขอขอบพระคุณ
2. กรณีผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิกำรเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ คนพิกำรและผู้ป่วยเอดส์ ไม่สำมำรถมำ
รับเงินฯ ได้ ตำมวันและเวลำ ดังกล่ำว สำมำรถมำรับได้ที่ ที่ทำกำรองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลบำงปลำม้ำ ตั้งแต่ วันที่ 7 – 18 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
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เรื่องที่ 4 กำรฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ำ ขอให้ท่ำนสมำชิกฯ ทุกท่ำน แจ้งประชำสัมพันธ์
ในหมู่บ้ำนของท่ำน ว่ำ อยู่ระหว่ำงที่กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
บำงปลำม้ำ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ.2561
โครงกำรรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำฯ
ที่ประชุม
ระเบียบวำระที่ ๒
นำงวันเพ็ญ สวนคง
(รองประธำนสภำ อบต.)

- รับทรำบ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว
กำรประชุมสภำ (สมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/๒๕61 เมื่อวันที่ 31 มกรำคม พ.ศ.๒๕61)
สำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/๒๕61 เมื่อวันที่ 31 มกรำคม พ.ศ.
๒๕61 ได้จัดส่งให้สมำชิกทุกท่ำนแล้ว มีผู้ใดประสงค์ขอแก้ไขถ้อยคำรำยงำนกำรประชุมสภำฯ
สมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/๒๕61 เมื่อวันที่ 31 มกรำคม พ.ศ.๒๕61 หรือไม่

มติที่ประชุม

ระเบียบวำระที่ ๓
นำงวันเพ็ญ สวนคง
(รองประธำนสภำ อบต.)

จำนวนผู้เข้ำประชุม
16
เห็นชอบ
15
ไม่เห็นชอบ
0
งดออกเสียง
1
มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ สมัยสำมัญ สมัยแรก
ครั้งที่ 1/๒๕61 เมื่อวันที่ 31 มกรำคม พ.ศ.๒๕61 ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง
เรื่องด่วน
มีสมำชิกท่ำนใดประสงค์จะเสนอเรื่องด่วนให้ที่ประชุมได้พิจำรณำ ขอเชิญค่ะ
- ไม่มี –

ระเบียบวำระที่ ๔
นำงวันเพ็ญ สวนคง
(รองประธำนสภำ อบต.)

เรื่อง เพื่อพิจำรณำ
- ญัตติ เรื่อง รำยงำนผลกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นำ ประจำปี ง บประมำณ
พ.ศ.2561 (1 ตุ ล ำคม 2560-31 มี น ำคม 2561) เชิญท่ำนนำยก อบต. ค่ะ

นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ ญัตติ เรื่อง รำยงำนผลกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นำ ประจำปี ง บประมำณ
(นำยก อบต.)
พ.ศ.2561 (1 ตุ ล ำคม 2560-31 มี น ำคม 2561)
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 253 บัญญัติว่ำ
ในกำรดำเนินงำน ให้อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สภำท้ อ งถิ่ น และผู้ บ ริ ห ำรท้ อ งถิ่ น
เปิ ด เผยข้ อ มู ลและรำยงำนผลกำรดำเนิ น งำน ให้ ป ระชำชนทรำบ รวมตลอดทั้ ง มี ก ลไก
ให้ ป ระชำชนในท้ อ งถิ่ น ได้ มี ส่ ว นร่ ว มด้ ว ย ทั้ ง นี้ ตำมหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรที่ ก ฎหมำย
บั ญ ญั ติ และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.2559 ข้อ 28 และ ข้อ 29 (1),
(2), (๔)

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
/นำยอภิวัฒน์...

~4~

ข้อ 1๓ ให้ยกเลิกควำมใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
จัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“(๓) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ต่อผู้บริหำรท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่น เสนอต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่น
ทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวัน นับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้อง
ปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้ง ภำยในเดือน
เมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี”
ข้อ 14 ให้ยกเลิกควำมใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
จัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“(5) ผู้ บ ริ ห ำรท้ อ งถิ่ น เสนอผลกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลต่ อ สภำท้ อ งถิ่น และ
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้
ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำร
ติดตำมและประเมินผลดัง กล่ำว และต้องปิ ดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้ อยกว่ ำสำมสิบวั น
โดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี”
ข้อ 31 เพื่อ ประโยชน์ข องประชำชนโดยส่ วนรวมและเพื่ อให้ก ำรบริ หำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงมหำดไทยอำจ
จัดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน ตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นได้ตำมควำมสมควร
คณะกรรมกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นำองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบล
บำงปลำม้ำ ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้ง ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.2559 ได้มีกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ประจำปีง บประมำณ พ.ศ. 25๖1 (1 ตุลำคม 256031 มี น ำคม 2561) ขึ้ น และสรุ ป รำยงำนผลกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นำ
ต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อ สภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ ประชำชนในท้องถิ่น
ทรำบในที่เปิดเผยโดยทั่วกันในลำดับต่อไป
ตำมที่ทำงคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ได้รวบรวมรำยละเอียด
ก ำ ร ติ ด ต ำ ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น ำ ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม ำ ณ พ . ศ . 2560
(1 เมษำยน 2560 – 30 กันยำยน 2560) ได้จัดส่งให้ท่ำนก่อนหน้ำนี้
ขอเชิญท่ำนปลัดฯ เลขำนุกำรสภำฯ ครับ

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
/นำยวิศิษฏ์..
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นำยวิศิษฏ์ จันทร์ฉำย
(เลขำนุกำรสภำฯ)

หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2559
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำและประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561- 2564)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
กำหนดให้กำรติดตำมและประเมินผล ดังนี้
1. กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์
2. กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร
3. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม
3.1 กำรวัดผลในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ
4. ข้อเสนอแนะในกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต
4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนำคต
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจำกกำรพัฒนำ
ในส่วนกำรติดตำมฯ ในครั้ง นี้ ดำเนินกำรติดตำมฯ ในเชิง ปริมำณ โดยสรุปผลกำร
พัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม ในส่วนกำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำร คือ ข้อมูลด้ำนกำรคลัง และ
กำรติดตำมด้วยระบบ e-Plan
ประเมินผลยุทธศำสตร์และประเมินผล
โครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

* กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล
* ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล

* กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและ
ประเมินผล
ข้อมูลเชิงปริมำณ
(Quantity)

ข้อมูลเชิงคุณภำพ
(Quality)

* กำรประเมินผลตำมที่กำหนดทั้งยุทธศำสตร์และโครงกำรโดยดำเนินกำรให้แล้วเสร็จ ภำยใน
หกสิบวัน นับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย
* คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดควำมสอดคล้องและขับเคลื่อนกำร
พัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่ำร้อยละ 80 (80 คะแนน)
(กำรประเมินคุณภำพแผนพัฒนำฯ คณะกรรมกำรฯ ให้คะแนน ในครำวติดตำมฯ รอบเดือน
ตุลำคม 2560 ที่ผ่ำนมำ)

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
/ประเมิน..
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* กำรวัดผลในเชิงปริมำณและคุณภำพ
* ใช้แบบสำหรับกำรติดตำมและประเมินผล
เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ
ประเมินผลยุทธศำสตร์และ
ประเมินผลโครงกำร
เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

* เชิงปริมำณ (Quantity) คุณภำพ (Quality)
ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่ำใช้จ่ำย (Cost)
เวลำ (Time) เป็นไปตำมที่กำหนดไว้หรือไม่
* ประชำชนได้ประโยชน์อย่ำงไรหรือรำชกำร
ได้ประโยชน์อย่ำงไร
* วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่ำไหร่
(Key Performance Indicators : KPIs)
* วัดผลนั้นผลกระทบ (Impact)

นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ
(นำยก อบต.)

กำรรำยงำนผลกำรดำเนิ น กำรตำมแผนพัฒ นำท้ องถิ่ น สี่ ปี ประจำปี ง บประมำณ
พ.ศ.2561 (1 ตุ ล ำคม 2560-31 มี น ำคม 2561) ขององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบล
บำง ปลำ ม้ ำ อ ำ เภอ บำง ปล ำม้ ำ จั ง หวั ดสุ พ ร ร ณ บุ รี ซึ่ ง ไ ด้ จ ำแ น ก ก ำร พั ฒ น ำ
ออกเป็น 7 ยุทธศำสตร์ก ำรพัฒนำ โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำที่ สอดคล้องกับ แนวทำงกำร
พัฒนำตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดสุพรรณบุรี
สรุปรำยละเอียดได้ ดังปรำกฏรำยละเอียดตำมรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 (1 ตุลำคม 2560 – 31 มีนำคม 2561)
แบ่งเป็นรำยละเอียด ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ
ข. พันธกิจกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ
ค. จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ
ง. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
จ. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
/ประเมิน..
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กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์
ในกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นนั้น จะต้องมีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
โดยจะต้องติดตำมและประเมินยุทธศำสตร์ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำ
แผนขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้ อ ๒๙ และระเบี ย บ
กระทรวงมหำดไทย ว่ ำ ด้ ว ยกำรจั ด ท ำแผนขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และในกำรประเมินแผนพัฒนำนั้นจะต้อง ดำเนินกำรประเมินคุณภำพ
ของแผนยุท ธศำสตร์ กำรพั ฒนำ ตำมแนวทำงกำรติด ตำมและประเมิน ผลยุท ธศำสตร์ เพื่ อ
สอดคล้ อ งแผนพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แจ้ ง ตำมหนั ง สื อ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทำงและ
หลั ก เกณฑ์ ก ำรจั ด ท ำและประสำนแผนพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตัวอย่ำงเอกสำรแนบท้ำยที่ 1)
แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559)
เป็ น แบบที่ ก ำหนดให้ ค ณะกรรมกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น
ดำเนินกำรให้คะแนน ตำมเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำ โดยดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณ
รำยจ่ำย มีรำยละเอียด ดังนี้
1. แนวทำงกำรพิจำรรำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้อง
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร
ในกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นนั้น จะต้องมีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
โดยจะต้องติดตำมและประเมินยุทธศำสตร์ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำ
แผนขององค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้ อ ๒๙
และระเบีย บ
กระทรวงมหำดไทย ว่ ำ ด้ ว ยกำรจั ด ท ำแผนขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และในกำรประเมินแผนพัฒนำนั้นจะต้อง ดำเนินกำรประเมินคุณภำพ
ของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ตำมแนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่ อ
สอดคล้ อ งแผนพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แจ้ ง ตำมหนั ง สื อ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทำงและ
หลั ก เกณฑ์ กำรจั ด ท ำและประสำนแผนพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตัวอย่ำงเอกสำรแนบท้ำยที่ 2)

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
/2. แนวทำง...
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2. แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร เพื่อควำมสอดคล้อง
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม
3. กำรวัดผลเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ
๔. ข้อเสนอแนะในกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต
ตัวอย่ำงเอกสำรแนบท้ำยที่ 1 (รำยละเอียด น.11-น.14)
แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ เพื่อควำมสอดคล้อง
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวอย่ำงเอกสำรแนบท้ำยที่ 2 (รำยละเอียด น.15-น.20)
แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ เพื่อควำมสอดคล้อง
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวอย่ำงเอกสำรแนบท้ำยที่ 3 (รำยละเอียด น.19-น.20)
รำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ตัวอย่ำงเอกสำรแนบท้ำยที่ 4 (รำยละเอียด น.21)
แบบที่ 3/2 แบบประเมินผลควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลบำงปลำม้ำในภำพรวม
ตัวอย่ำงเอกสำรแนบท้ำยที่ 5 (รำยละเอียด น.22-น.26)
แบบที่ 3/3 แบบสำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรดำเนินงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำในแต่ละยุทธศำสตร์ โดยกำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูลปีละ 2 ครั้ง
(เมษำยนและตุลำคม)

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
/ผลกำร...
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ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์และแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ฉ. กำรวำงแผนงบประมำณ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ ได้จัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนพัฒนำท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ตำมกระบวนกำรที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
จัดทำแผนพัฒนำองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไ ขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒
พ.ศ.2559 โดยผ่ำ นกำรมีส ่ว นร่ว มของประชำชน เช่น กำรจัด เวทีป ระชำคม
กำรประชำคมหมู่ บ้ ำน กำรประชำคมตำบล กำรประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุ นกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำฯ คณะกรรมกำรพั ฒนำองค์ กำรบริหำรส่ วนตำบล เพื่ อรั บฟัง ปั ญ หำและควำม
ต้องกำรที่แท้จริงของประชำชนในพื้นที่ ก่อนนำมำจัดทำโครงกำรเพื่อพัฒนำพื้นที่ โดยได้รับกำร
เห็นชอบจำกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำและบรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ต่อไป
องค์ กำรบริ หำรส่ วนต ำบลบำงปลำม้ ำ ได้ ประกำศใช้ แผนพั ฒนำสำมปี (พ.ศ.2561-2564)
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2559 โดยได้กำหนดโครงกำรที่จะดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564)
จำแนกตำมบัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แบบ ผ.01 สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกำรเอง
แบบ ผ.02 สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กร
ประชำชน
แบบ ผ.03 สำหรับ ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
แบบ ผ.05 สำหรับ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด
แบบ ผ.06 สำหรับ โครงกำรพัฒนำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินกำรเองโดยไม่ใช้
งบประมำณ
แบบ ผ.08 บัญชีครุภัณฑ์
(รำยละเอียด น.21-น.36)

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
/ซึ่งในปี...
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ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ.25๖1 กำหนดโครงกำรที่จะดำเนินกำรรวม ๔86 โครงกำร
งบประมำณ 307,830,0๐๐ บำท
ช. กำรจัดทำงบประมำณ
ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำได้ประกำศใช้ข้อบัญ ญัติง บประมำณ
เมื่ อ วั น ที่ 28 กั น ยำยน 2560 โดยมี โ ครงกำรบรรจุ อ ยู่ ใ นแผนพั ฒ นำ ท้ อ งถิ่ น ปี
(พ.ศ.25๖1-2564) เฉพำะปี 25๖1 จำนวน 262 โครงกำร งบประมำณตำมข้อบัญ ญัติ
งบประมำณจำนวนเงิน 29,888,423 บำท
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 (๑ ตุลำคม
2560-31 มีนำคม 2561) ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ สำมำรถสรุปผลกำร
พัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม กำรวัดผลในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในกำร
ติดตำมและประเมินผลในเชิงปริมำณ ดังนี้
1. แบบรำยงำนผลกำรดำเนินกำร (เอกสำรแนบท้ำยที่ 3) เป็นข้อมูลด้ำนกำรคลัง
แสดงผลกำรดำเนินกำรประจำปี ง บประมำณ พ.ศ.2561 (1 ตุ ลำคม2560-31 มี นำคม
2561) ไตรมำส 1 (1 ตุลำคม 2560-31 ธันวำคม 2560) และ ไตรมำส 2 (1 มกรำคม
2561-31 มีนำคม 2561) ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ ณ วันที่ 4 เดือน
เมษำยน พ.ศ.2561 ดังนี้
ปร ะ มำณกำร ร ำยรั บ จ ำน ว น 4 1 ,0 0 0,0 0 0 บำท ร ว มรั บจริ ง ทั้ ง สิ้ น
21,438,041.78 บำท คงเหลือ 19,561,958.22 บำท
งบประมำณอนุมัติ จำนวน 41,000,000 บำท รวมจ่ำยทั้งสิ้น (1 สำนัก 4 กอง)
13,723,526.21 บำท คงเหลือ 27,276,473.79 บำท
2. แบบประเมินคุณภำพของแผนพัฒนำ (กำรให้คะแนนใช้ 4 ปี พ.ศ.2561-2564)
กำรประเมินคุณภำพของยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ตำมแนวทำงกำรพิจำรณำติดตำมและ
ประเมินยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เอกสำรแนบท้ำยที่ 1)
ในกำรประชุ ม คณะกรรมกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นำองค์ ก ำรบริ ห ำร
ส่วนตำบลบำงปลำม้ำ ครั้งที่ 2/2560 ณ พ้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ
วันที่ 25 ตุลำคม 2560 เวลำ 13.30 น.
ที่ ป ระชุ ม ให้ ค วำมเห็ น ชอบและให้ ค ะแนนตำมแนวทำงกำรพิ จ ำรณำกำรติ ด ตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (แก้ไ ขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2559 ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรด้วยคะแนน 96 คะแนน

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)

/กำรติดตำม...
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กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรตำมแนวทำงกำรพิ จ ำรณำกำรติ ด ตำมและ
ประเมิ น ผลโครงกำร เพื่ อ ควำมสอดคล้ อ งแผนพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (เอกสำรแนบท้ำยที่ 2)
ในกำรประชุ ม คณะกรรมกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นำองค์ ก ำรบริ ห ำร
ส่วนตำบลบำงปลำม้ำ ครั้งที่ 2/2560 ณ พ้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ
วันที่ 25 ตุลำคม 2560 เวลำ 13.30 น.
ที่ ป ระชุ ม ให้ ค วำมเห็ น ชอบและให้ ค ะแนนตำมแนวทำงกำรพิ จ ำรณำกำรติ ด ตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (แก้ไ ขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2559 ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรด้วยคะแนน 84 คะแนน
3. กำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวำงแผนและประเมินผล
ของ อปท. e-Plan
ขั้นตอนกำรบันทึกข้อมูล ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ ดำเนินกำรดังนี้
1. กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25612564) โดยงำนวิเครำะห์นโยบำย
และแผน สำนักปลัด
2. กำรอนุมัติโครงกำรตำมข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2561 ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ โดยงำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน
สำนักปลัด
3. กำรลงนำมสัญญำ โดยงำนพัสดุ กองคลัง
4. กำรเบิกจ่ำย โดยงำนกำรคลัง กองคลัง
5. กำรลงนำมสัญญำและกำรเบิกจ่ำย แบบ ผ.06 โครงกำรพัฒนำที่องค์กรปกครอง
ส่ว นท้ อ งถิ่ น ด ำเนิ น กำรเองโดยไม่ ใ ช้ ง บประมำณ โดยงำนวิ เ ครำะห์ น โยบำยและแผน
สำนักปลัด
กำรติดตำมและประเมินผล ด้วยระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวำงแผนและประเมินผลของ
อปท. e-Plan สำมำรถพิมพ์รำยงำนจำกระบบฯ ดังนี้
e-plan A.8 รำยงำนโครงกำรที่ลงนำมสัญญำ แยกตำมยุทธศำสตร์
e-plan A.8 รำยงำนโครงกำรที่ลงนำมสัญญำ แยกตำมหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
e-plan A.9 รำยงำนโครงกำรที่เบิกจ่ำย แยกตำมยุทธศำสตร์
e-plan A.9 รำยงำนโครงกำรที่เบิกจ่ำย แยกตำมหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
e-plan B.2 รำยงำนสรุปผลกำรวำงแผนพัฒนำ 4 ปี ปี 2561
e-plan B.3 รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนปีงบประมำณ ปี 2561
e-plan B.5 รำยงำนสรุ ป ผลกำรติ ด ตำมและกำรเบิ ก จ่ ำ ยงบประมำณ ปี 2561
แยกตำมยุทธศำสตร์ แยกตำมสำนัก/กอง

สำเนำถูกต้อง

(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)

/ข้อเสนอแนะ...
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ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นำ อบต.
บำงปลำม้ำ มีดังนี้
1. ให้ อ งค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลบำงปลำม้ ำ ประชำสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรกำร
ดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำให้ประชำชนได้รับทรำบมำกขึ้น
2. ให้ผู้บริหำร สมำชิก พนักงำน ประชำสัมพันธ์โครงกำรให้ประชำชนทรำบ เพื่อให้
ประชำชน เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลมำกขึ้น
3. ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรกับประชำชนผ่ำนทำงสื่อต่ำงๆ ของหมู่บ้ำน เช่น เสียงตำม
สำย หอกระจำยข่ำวหมู่บ้ำนมำกขึ้น
รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผล ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 (1 ตุลำคม
2560-31 มีนำคม 2561) ได้ ดำเนิ นกำรเรีย บร้อ ยตำมกรอบที่คณะกรรมกำรติด ตำมฯ
ได้วำงไว้ และขอให้คณะกรรมกำรร่วมกันพิจำรณำครับ
นำงวันเพ็ญ สวนคง
มีสมำชิก ท่ำนใดสอบถำมในรำยละเอียด ในเรื่องดัง กล่ำวหรือไม่ ถ้ำไม่มี ดิฉันขอมติที่ประชุม
(รองประธำนสภำ อบต.) โปรดยกมือขึ้นออกเสียงด้วยค่ะ
มติที่ประชุม
จำนวนผู้เข้ำประชุม
16
เห็นชอบ
15
ไม่เห็นชอบ
0
งดออกเสียง
1
มีมติรับทรำบกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นำ ประจำปี ง บประมำณ พ.ศ.2561
(1 ตุลำคม 2560-31 มีนำคม 2561) ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง
นำงวันเพ็ญ สวนคง
(รองประธำนสภำ อบต.)

- ญัตติ เรื่อง กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 เชิญท่ำนนำยก
อบต. ค่ะ

นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ - ญัตติ เรื่อง กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
(นำยก อบต.)
ซึ่ง รำยละเอี ย ดกำรโอนงบประมำณรำยจ่ ำ ย ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ.2561
และเอกสำรประกอบโครงกำรก่อสร้ำงประปำหมู่บ้ำนแบบบำดำลขนำดใหญ่ พร้อมถมดินและ
วำงท่ อเมนระบบประปำ บริ เวณที่ ทำกำร อบต.บำงปลำม้ำ หรือ ก่อ สร้ ำงประปำหมู่บ้ ำ น
แบบบำดำลขนำดใหญ่ ควำมจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 5 บ้ำนเสำธง นั้น ผมได้จัดส่งให้ท่ำนสมำชิก
ทุกท่ำนแล้ว ขอเชิญท่ำนปลัดฯ เลขำนุกำรสภำฯ ครับ
นำยวิศิษฏ์ จันทร์ฉำย
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
(เลขำนุกำรสภำฯ)
๒๕๔๑ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ 3 พ.ศ.2543 หมวด ๔ กำรโอนและแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงงบประมำณ ข้อ 27 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำงที่ทำให้ลักษณะปริมำณคุณภำพเปลี่ยนหรือโอน ไปตั้ง จ่ำยเป็นรำยกำรใหม่
ให้เป็นอำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
/นำยไพบูลย์...
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นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ
(นำยก อบต.)
กองช่ำง
รำยกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย จำนวน 2 รำยกำร ดังนี้
แผนงำน
โอนลด

งำน

แผนงำน งำน
อุตสำหกรรม ก่อสร้ำง
และกำรโยธำ โครงสร้ำง
พื้นฐำน

แผนงำน งำน
โอนมำ
ตั้งจ่ำยเป็น อุตสำหกรรม ก่อสร้ำง
รำยกำรใหม่ และกำรโยธำ โครงสร้ำง
พื้นฐำน

งบ

หมวด
รำยจ่ำย

ประเภท
รำยจ่ำย

โครงกำร/
รำยกำร

งบลงทุน ค่ำที่ดินและ ค่ำก่อสร้ำง
โครงกำร
สิ่งก่อสร้ำง สิ่ง
ปรับปรุงถนน
สำธำรณูปโภค ดินโดยกำรลง
หินคลุกผิว
จรำจร
หมู่ที่ 11
งบลงทุน ค่ำที่ดินและ ค่ำก่อสร้ำง
โครงกำร
สิ่งก่อสร้ำง สิ่ง
ก่อสร้ำงประปำ
สำธำรณูปโภค หมู่บ้ำน
แบบบำดำล
ขนำดใหญ่

งบประมำณ
อนุมัติ

งบประมำณ
ก่อนโอน

(+/-) จำนวน
เงินที่โอน

910,000.00 910,000.00 494,000.00

494,000.00

งบประมำณ
หลังโอน
-

416,000.00

0.00 494,000.00 + 494,000.00

ควำมจุ 30 ลบ.ม.

หมู่ที่ 5
บ้ำนเสำธง

กองกำรศึกษำฯ
รำยกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย จำนวน 6 รำยกำร ดังนี้
แผนงำน

งำน

โอนลด

แผนงำน
กำรศึกษำ

งำนระดับ
ก่อนวัย
เรียนและ
ประถม
ศึกษำ

โอนมำ
ตั้งจ่ำยเป็น
รำยกำรใหม่

แผนงำน
กำรศึกษำ

งำนบริหำร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
กำรศึกษำ

หมวด
ประเภท
รำยจ่ำย
รำยจ่ำย
งบลงทุน ค่ำที่ดินและ ค่ำต่อเติมหรือ
สิ่งก่อสร้ำง ดัดแปลง
อำคำร
บ้ำนพัก
งบ

งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

โครงกำร/
รำยกำร
โครงกำรติดตั้ง
สแตนเลสดัด
ประตู-หน้ำต่ำง
พร้อมมุ้งลวด
ณ ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก
องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล
บำงปลำม้ำ
เครื่องพิมพ์
แบบฉีด
พร้อมติดตั้ง
ถังหมึก
(Ink Tank
Printer)
จำนวน 2 ตัว

งบประมำณ
อนุมัติ

งบประมำณ
ก่อนโอน

184,000.00 184,000.00

0.00

0.00

(+/-) จำนวน
เงินที่โอน
8,600.00

งบประมำณ
หลังโอน
-

8,600.00 +

175,400.00

8,600.00

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
/โอนลด...
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หมวด
ประเภท
รำยจ่ำย
รำยจ่ำย
งบลงทุน ค่ำที่ดินและ ค่ำต่อเติมหรือ
สิ่งก่อสร้ำง ดัดแปลง
อำคำร
บ้ำนพัก

งำน

โอนลด

แผนงำน
กำรศึกษำ

งำนระดับ
ก่อนวัย
เรียนและ
ประถม
ศึกษำ

โอนมำ
ตั้งจ่ำยเป็น
รำยกำรใหม่

แผนงำน
กำรศึกษำ

งำนบริหำร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
กำรศึกษำ

งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์

โอนลด

แผนงำน
กำรศึกษำ

งำนระดับ
ก่อนวัย
เรียนและ
ประถม
ศึกษำ

โอนมำ
ตั้งจ่ำยเป็น
รำยกำรใหม่

แผนงำน
กำรศึกษำ

งำนบริหำร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
กำรศึกษำ

งบลงทุน ค่ำที่ดินและ ค่ำต่อเติมหรือ โครงกำรติดตั้ง
สแตนเลสดัด
สิ่งก่อสร้ำง ดัดแปลง
ประตู-หน้ำต่ำง
อำคำร
พร้อมมุ้งลวด
บ้ำนพัก
ณ ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก
องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล
บำงปลำม้ำ
งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
เครื่องสำรอง
คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้ำ
1 Kva
จำนวน 1 ตัว

นำงวันเพ็ญ สวนคง
(รองประธำนสภำ อบต.)
มติที่ประชุม

งบ

โครงกำร/
รำยกำร

แผนงำน

ครุภัณฑ์
สำนักงำน

โครงกำรติดตั้ง
สแตนเลสดัด
ประตู-หน้ำต่ำง
พร้อมมุ้งลวด
ณ ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก
องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล
บำงปลำม้ำ
ตู้เหล็กบำน
เลื่อนกระจก
จำนวน 1 หลัง

งบประมำณ
อนุมัติ

งบประมำณ
ก่อนโอน

184,000.00 175,400.00

0.00

0.00

184,000.00

167,400.00

0.00

0.00

(+/-) จำนวน
เงินที่โอน
8,000.00

งบประมำณ
หลังโอน
-

8,000.00 +

5,800.00

-

5,800.00 +

167,400.00

8,000.00

161,600.00

5,800.00

มีสมำชิกท่ำนใดสอบถำมในรำยละเอียด ในเรื่องดัง กล่ำวหรือไม่ ถ้ำไม่มี ดิฉัน ขอมติที่ประชุม
โปรดยกมือขึ้นออกเสียงด้วยครับ
จำนวนผู้เข้ำประชุม
16
เห็นชอบ
15
ไม่เห็นชอบ
0
งดออกเสียง
1
มีมติอนุมัติกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
/นำงวันเพ็ญ...
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นำงวันเพ็ญ สวนคง
(รองประธำนสภำ อบต.)

- ญั ตติ เรื่ อง กำรแก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงค ำชี้แ จง งบประมำณรำยจ่ำ ย ประจำปีง บประมำณ
พ.ศ.2561 เชิญท่ำนนำยก อบต. ค่ะ

นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ - ญั ตติ เรื่ อง กำรแก้ ไ ขเปลี่ ยนแปลงค ำชี้ แ จง งบประมำณรำยจ่ ำย ประจ ำปีง บประมำณ
(นำยก อบต.)
พ.ศ.2561 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไ ขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 หมวด ๔ กำรโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ ข้อ 29 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยใน
หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงที่ทำให้ลักษณะปริมำณคุณภำพเปลี่ยนหรือ เปลี่ยนแปลง
สถำนที่ก่อสร้ำงให้เป็นอำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น
ซึ่ง รำยละเอี ย ดและเอกสำรกำรแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค ำชี้ แ จง งบประมำณรำยจ่ ำ ย
ประจำปีง บประมำณ พ.ศ.2561 นั้ นผมได้จั ดส่ ง ให้ท่ ำนสมำชิ กทุ กท่ ำนแล้ ว ดัง มีร ำยกำร
ดังต่อไปนี้
กองกำรศึกษำฯ
บัญชีแก้ไขกำรเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
จำนวน 2 รำยกำร ดังนี้
1. จัดซื้อเครื่องออกกำลังกำย หมู่ที่ 10 งบประมำณอนุมัติ 50,000 บำท
แผนงำน

งำน

งบ

หมวด
รำยจ่ำย

แผนงำน
งำนกีฬำ งบลงทุน ค่ำ
กำรศำสนำ และ
ครุภัณฑ์
วัฒนธรรม นันทนำกำร
และ
นันทนำกำร

ประเภ
คำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยที่ขอเปลี่ยนแปลง
โครงกำร/
ท
ข้อควำมเดิม
ข้อควำมใหม่
รำยจ่ำ
รำยกำร
ย
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อเครื่องออกกำลังกำย
ครุภัณฑ์ จัดซื้อเครื่อง เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อเครื่องออกกำลังกำย
ให้ประชำชนใช้ออกกำลังกำย ในหมู่ที่ 10 บ้ำนหัวไผ่
กีฬำ
ออกกำลังกำย ให้ประชำชนใช้ออกกำลังกำย ในหมู่ที่ 10 บ้ำนหัวไผ่
จ
ำนวน
17
ตั
ว
จำนวน 17 ตัว
หมู่ที่ 10
คุณลักษณะเครื่องออกกำลังกำยกลำงแจ้ง
K.2 เครื่องบริหำรกล้ำมเนื้อ
โครงสร้ำง ประกอบด้วยวัสดุท่อนเหล็ก
ขนำด 2 นิ้ว,1 นิ้ว หนำ 2 มม.
ประกอบด้วยลูกปืนกลม
เบำะที่นั่งและที่พิงใช้พลำสติก
สัดส่วน กว้ำง 50 ซม.
ยำว 120 ซม.} (วัดรวมโดยประมำณ)
สูง 120 ซม.
สี
พ่นรองพื้นด้วยสีเทำ TOA
พ่นสีจริงด้วยสีเคลือบเงำ TOA
ทินเนอร์ 3A
K.3 เครื่องบริหำรส่วนแขนและลำตัว
โครงสร้ำง ประกอบด้วยวัสดุท่อนเหล็ก
ขนำด 3 นิ้ว,1.5 นิ้ว, 1 นิ้ว
เบำะที่นั่งใช้พลำสติก
สัดส่วน กว้ำง 60 ซม.
ยำว 230 ซม.} (วัดรวมโดยประมำณ)
สูง 150 ซม.
สี
พ่นรองพื้นด้วยสีเทำ TOA
พ่นสีจริงด้วยสีเคลือบเงำ TOA
ทินเนอร์ 3A

คุณลักษณะเครื่องออกกำลังกำยกลำงแจ้ง
เครื่องบริหำรกล้ำมแขน
โครงสร้ำง ประกอบด้วยวัสดุท่อเหล็ก
ขนำด 2 นิ้ว,1 นิ้ว หนำ 2 มม.
ประกอบด้วยลูกปืนกลม
เบำะที่นั่งและที่พิงใช้พลำสติก
สัดส่วน กว้ำง 50 ซม.
ยำว 120 ซม.} วัดรวมโดยประมำณ
สูง 120 ซม.
สี
พ่นรองพื้นด้วยสีเทำ
พ่นสีจริงด้วยสีเคลือบเงำ
ทินเนอร์
เครื่องบริหำรส่วนแขนและลำตัว
โครงสร้ำง ประกอบด้วยวัสดุท่อเหล็ก
ขนำด 3 นิ้ว,1.5 นิ้ว, 1 นิ้ว
เบำะที่นั่งใช้พลำสติก
สัดส่วน กว้ำง 60 ซม.
ยำว 230 ซม.} วัดรวมโดยประมำณ
สูง 150 ซม.
สี
พ่นรองพื้นด้วยสีเทำ
พ่นสีจริงด้วยสีเคลือบเงำ
ทินเนอร์

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
/K.4 เครื่องลูกตุ้ม...
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แผนงำน

งำน

งบ

หมวด
รำยจ่ำย

ประเภท
รำยจ่ำย

คำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยที่ขอเปลี่ยนแปลง
ข้อควำมเดิม
ข้อควำมใหม่

โครงกำร/
รำยกำร

K.4 เครื่องลูกตุ้มบริหำรส่วนเอว
โครงสร้ำง ประกอบด้วยวัสดุท่อนเหล็ก
ขนำด 2 นิ้ว,1 นิ้ว หนำ 2 มม.
ประกอบด้วยลูกปืนกลม
ที่วำงเท้ำใช้พลำสติก
สัดส่วน กว้ำง 80 ซม.

เครื่องลูกตุ้มบริหำรส่วนเอว
โครงสร้ำง ประกอบด้วยวัสดุท่อเหล็ก
ขนำด 2 นิ้ว,1 นิ้ว หนำ 2 มม.
ประกอบด้วยลูกปืนกลม
ที่วำงเท้ำใช้พลำสติก
สัดส่วน กว้ำง 80 ซม.

ยำว 200 ซม.} (วัดรวมโดยประมำณ)
สูง 120 ซม.
สี
พ่นรองพื้นด้วยสีเทำ TOA
พ่นสีจริงด้วยสีเคลือบเงำ TOA
ทินเนอร์ 3A
K.5 เครื่องบริหำรยกน้ำหนักแขน
โครงสร้ำง ประกอบด้วยวัสดุท่อนเหล็ก
ขนำด 2 นิ้ว,1 นิ้ว, 3/4 นิ้ว หนำ 2 มม.
ประกอบด้วยลูกปืนกลม
ปิดปลำยด้วยท่อ PVC
เบำะที่นั่งใช้พลำสติก
สัดส่วน กว้ำง 100 ซม.

ยำว 200 ซม.} วัดรวมโดยประมำณ
สูง 120 ซม.
สี
พ่นรองพื้นด้วยสีเทำ
พ่นสีจริงด้วยสีเคลือบเงำ
ทินเนอร์
เครื่องบริหำรยกน้ำหนักแขน
โครงสร้ำง ประกอบด้วยวัสดุท่อเหล็ก
ขนำด 2 นิ้ว,1 นิ้ว, 3/4 นิ้ว หนำ 2 มม.
ใช้ระบบลูกปืน
ปิดปลำยด้วยท่อ pvc
เบำะที่นั่งใช้พลำสติก
สัดส่วน กว้ำง 100 ซม.

ยำว 120 ซม.} (วัดรวมโดยประมำณ)
สูง 160 ซม.
สี
พ่นรองพื้นด้วยสีเทำ TOA
พ่นสีจริงด้วยสีเคลือบเงำ TOA
ทินเนอร์ 3A
K.6 ลู่วิ่งอเนกประสงค์
โครงสร้ำง ประกอบด้วยวัสดุท่อนเหล็ก
ขนำด 2 นิ้ว,1 นิ้ว หนำ 2 มม.
ประกอบด้วยลูกปืนกลม
ปิดปลำยด้วยท่อ PVC
ที่วำงเท้ำใช้พลำสติก
สัดส่วน กว้ำง 80 ซม.

ยำว 120 ซม.} วัดรวมโดยประมำณ
สูง 160 ซม.
สี
พ่นรองพื้นด้วยสีเทำ
พ่นสีจริงด้วยสีเคลือบเงำ
ทินเนอร์
ลู่วิ่งอเนกประสงค์
โครงสร้ำง ประกอบด้วยวัสดุท่อเหล็ก
ขนำด 2 นิ้ว,1 นิ้ว หนำ 2 มม.
ใช้ลูกปืนกลม
ปิดปลำยด้วยท่อ pvc
ที่วำงเท้ำใช้พลำสติก
สัดส่วน กว้ำง 80 ซม.

ยำว 130 ซม.} (วัดรวมโดยประมำณ)
สูง 140 ซม.
พ่นรองพื้นด้วยสีเทำ TOA
พ่นสีจริงด้วยสีเคลือบเงำ TOA
ทินเนอร์ 3A

ยำว 130 ซม.} วัดรวมโดยประมำณ
สูง 140 ซม.
พ่นรองพื้นด้วยสีเทำ
พ่นสีจริงด้วยสีเคลือบเงำ
ทินเนอร์

สี

สี

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)

/K.7 เครื่องบริหำร...

~ 17 ~
แผนงำน

งำน

งบ

หมวด
รำยจ่ำย

ประเภท
รำยจ่ำย

คำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยที่ขอเปลี่ยนแปลง
ข้อควำมเดิม
ข้อควำมใหม่

โครงกำร/
รำยกำร

K.7 เครื่องบริหำรกล้ำมเนื้อขำแบบคู่ขนำน
โครงสร้ำง ประกอบด้วยวัสดุท่อนเหล็ก
ขนำด 2.5 นิ้ว,1 นิ้ว หนำ 2 มม.
ประกอบด้วยลูกปืนกลม
ที่วำงเท้ำใช้พลำสติก
สัดส่วน กว้ำง 70 ซม.

เครือ่ งบริหำรกล้ำมเนื้อขำแบบคู่
โครงสร้ำง ประกอบด้วยวัสดุท่อเหล็ก
ขนำด 2.5 นิ้ว,1 นิ้ว หนำ 2 มม.
ประกอบด้วยลูกปืนกลม
ที่วำงเท้ำใช้พลำสติก
สัดส่วน กว้ำง 70 ซม.

ยำว 210 ซม.} (วัดรวมโดยประมำณ)
สูง 110 ซม.
สี
พ่นรองพื้นด้วยสีเทำ TOA
พ่นสีจริงด้วยสีเคลือบเงำ TOA
ทินเนอร์ 3A
K.8 เครื่องบริหำรซิทอัพหน้ำท้อง
โครงสร้ำง ประกอบด้วยวัสดุท่อนเหล็ก
ขนำด 2 นิ้ว,1 นิ้ว, 3/4 นิ้ว หนำ 2 มม.
ฐำนล่ำงใช้เหล็กตัวยู ขนำด 3 นิ้ว
ใช้ระบบลูกปืน ระบบสปริงปรับหนักเบำ
ปิดปลำยด้วยท่อ PVC
เบำะนั่งเป็นที่นั่งใช้พลำสติก
สัดส่วน กว้ำง 70 ซม.

ยำว 210 ซม.} วัดรวมโดยประมำณ
สูง 110 ซม.
สี
พ่นรองพื้นด้วยสีเทำ
พ่นสีจริงด้วยสีเคลือบเงำ
ทินเนอร์
เครื่องบริหำรซิทอัพหน้ำท้อง
โครงสร้ำง ประกอบด้วยวัสดุท่อเหล็ก
ขนำด 2 นิ้ว,1 นิ้ว, 3/4 นิ้ว หนำ 2 มม.
ฐำนล่ำงใช้เหล็กตัวยู ขนำด 3 นิ้ว
ใช้ระบบลูกปืน ระบบสปริงปรับหนักเบำ
ปิดปลำยด้วยท่อ pvc
เบำะนั่งเป็นที่นั่งใช้พลำสติก
สัดส่วน กว้ำง 70 ซม.

ยำว 130 ซม.} (วัดรวมโดยประมำณ)
สูง 100 ซม.
สี
พ่นรองพื้นด้วยสีเทำ TOA
พ่นสีจริงด้วยสีเคลือบเงำ TOA
ทินเนอร์ 3A
K.9 เครื่องบริหำรกล้ำมเนื้อน่อง+แขน
โครงสร้ำง ประกอบด้วยวัสดุท่อนเหล็ก
ขนำด 2 นิ้ว,1 นิ้ว หนำ 2 มม.
ประกอบด้วยลูกปืนกลม
ปิดปลำยด้วยท่อ PVC
เบำะนั่งใช้พลำสติก
สัดส่วน กว้ำง 50 ซม.

ยำว 130 ซม.} วัดรวมโดยประมำณ
สูง 100 ซม.
สี
พ่นรองพื้นด้วยสีเทำ
พ่นสีจริงด้วยสีเคลือบเงำ
ทินเนอร์
เครื่องบริหำรกล้ำมเนื้อน่อง+แขน
โครงสร้ำง ประกอบด้วยวัสดุท่อเหล็ก
ขนำด 2 นิ้ว,1 นิ้ว หนำ 2 มม.
ใช้ระบบลูกปืนกลม
ปิดปลำยด้วยท่อ PVC
เบำะนั่งที่นั่งใช้พลำสติก
สัดส่วน กว้ำง 70 ซม.

ยำว 120 ซม.} (วัดรวมโดยประมำณ)
สูง 120 ซม.
พ่นรองพื้นด้วยสีเทำ TOA
พ่นสีจริงด้วยสีเคลือบเงำ TOA
ทินเนอร์ 3A

ยำว 90 ซม.} วัดรวมโดยประมำณ
สูง 70 ซม.
พ่นรองพื้นด้วยสีเทำ
พ่นสีจริงด้วยสีเคลือบเงำ
ทินเนอร์

สี

สี

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
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คำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยที่ขอเปลี่ยนแปลง
ข้อควำมเดิม
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K.10 เครื่องบริหำรนวดหลัง
เครื่องบริหำรนวดหลัง
โครงสร้ำง ประกอบด้วยวัสดุท่อนเหล็ก
โครงสร้ำง ประกอบด้วยวัสดุท่อเหล็ก
ขนำด 2 นิ้ว ฐำนเสริมด้วยเหล็กตัวยู
ขนำด 2 นิ้ว
ขนำด 3นิ้ว
ฐำนเสริมด้วยเหล็กตัวยู ขนำด 3นิ้ว
ใช้ระบบสปริงเพิ่มน้ำหนัก ใช้ลูกปืนเม็ดกลม
ใช้ระบบสปริงเพิ่มน้ำหนัก ใช้ลูกปืนเม็ดกลม
ล้อนวดหลังแบบลูกยำง ปิดปลำยท่อด้วย PVC
ล้อนวดหลังแบบลูกยำง ปิดปลำยด้วยท่อ pvc
เบำะนั่งใช้พลำสติก
เบำะนั่งใช้พลำสติก
สัดส่วน กว้ำง 70 ซม.
สัดส่วน กว้ำง 70 ซม.
ยำว 70 ซม.} (วัดรวมโดยประมำณ)
ยำว 90 ซม.} วัดรวมโดยประมำณ
สูง 90 ซม.
สูง 70 ซม.
สี
พ่นรองพื้นด้วยสีเทำ TOA
สี
พ่นรองพื้นด้วยสีเทำ
พ่นสีจริงด้วยสีเคลือบเงำ TOA
พ่นสีจริงด้วยสีเคลือบเงำ
ทินเนอร์ 3A
ทินเนอร์
K.11 เครื่องบริหำรจักรยำน
เครื่องบริหำรจักรยำน
โครงสร้ำง ประกอบด้วยวัสดุท่อนเหล็ก
โครงสร้ำง ประกอบด้วยวัสดุท่อเหล็ก
ขนำด 1.5 นิ้ว,1 นิ้ว หนำ 2 มม.
ขนำด 1.5 นิ้ว,1 นิ้ว หนำ 2 มม.
ใช้ลูกปืนกลม สำยพำน มู่เล่และวิน
ใช้ลูกปืนกลม สำยพำน มู่เล่และวิน
ที่นั่งใช้พลำสติก
ที่นั่งใช้พลำสติก
สัดส่วน กว้ำง 70 ซม.
สัดส่วน กว้ำง 70 ซม.
ยำว 110 ซม.} (วัดรวมโดยประมำณ)
ยำว 110 ซม.} วัดรวมโดยประมำณ
สูง 120 ซม.
สูง 120 ซม.
สี
พ่นรองพื้นด้วยสีเทำ TOA
สี
พ่นรองพื้นด้วยสีเทำ
พ่นสีจริงด้วยสีเคลือบเงำ TOA
พ่นสีจริงด้วยสีเคลือบเงำ
ทินเนอร์ 3A
ทินเนอร์
K.12 เครื่องบริหำรหัวไหล่
เครื่องบริหำรหัวไหล่
โครงสร้ำง ประกอบด้วยวัสดุท่อนเหล็ก
โครงสร้ำง ประกอบด้วยวัสดุท่อเหล็ก
ขนำด 2 นิ้ว,1 นิ้ว หนำ 2 มม.
ขนำด 2 นิ้ว,1 นิ้ว หนำ 2 มม.
ตัวเหล็กยู ขนำด 3 นิ้ว
เหล็กตัวยู ขนำด 3 นิ้ว
ขับเคลื่อนด้วยปืนกลมและสปริง
ขับเคลื่อนด้วยลูกปืนกลมและสปริง
ปิดปลำยด้วยท่อ PVC
ปิดปลำยด้วยท่อ pvc
เบำที่นั่งใช้พลำสติก
เบำะที่นั่งใช้พลำสติก
สัดส่วน กว้ำง 50 ซม.
สัดส่วน กว้ำง 70 ซม.
ยำว 120 ซม.} (วัดรวมโดยประมำณ)
ยำว 90 ซม.} (วัดรวมโดยประมำณ)
สูง 120 ซม.
สูง 70 ซม.
สี
พ่นรองพื้นด้วยสีเทำ TOA
สี
พ่นรองพื้นด้วยสีเทำ
พ่นสีจริงด้วยสีเคลือบเงำ TOA
พ่นสีจริงด้วยสีเคลือบเงำ
ทินเนอร์ 3A
ทินเนอร์

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
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K.13 เครื่องบริหำรม้ำโยก
เครื่องบริหำรม้ำโยก
โครงสร้ำง ประกอบด้วยวัสดุท่อนเหล็ก
โครงสร้ำง ประกอบด้วยวัสดุท่อเหล็ก
ขนำด 2 นิ้ว,1 นิ้ว หนำ 2 มม.
ขนำด 2 นิ้ว,1 นิ้ว หนำ 2 มม.
ลูกปืนกลมและสปริง ปิดปลำยด้วยท่อ PVC
ลูกปืนกลมและสปริง ปิดปลำยด้วยท่อ pvc
เบำะที่นั่งใช้พลำสติก
เบำะที่นั่งใช้พลำสติก
สัดส่วน กว้ำง 50 ซม.
สัดส่วน กว้ำง 70 ซม.
ยำว 120 ซม.} (วัดรวมโดยประมำณ)
สูง 120 ซม.
สี
พ่นรองพื้นด้วยสีเทำ TOA
พ่นสีจริงด้วยสีเคลือบเงำ TOA
ทินเนอร์ 3A
K.14 เครื่องบริหำรหัวเข่ำ
โครงสร้ำง ประกอบด้วยวัสดุท่อนเหล็ก
ขนำด 2.5 นิ้ว,2 นิ้ว,1 นิ้ว
ฐำนล่ำงใช้เหล็กตัวยู ขนำด 3 นิ้ว
ปลำยปิดด้วยท่อ PVC
เบำะที่นั่งใช้พลำสติก
สัดส่วน กว้ำง 80 ซม.

ยำว 90 ซม.} วัดรวมโดยประมำณ
สูง 70 ซม.
สี
พ่นรองพื้นด้วยสีเทำ
พ่นสีจริงด้วยสีเคลือบเงำ
ทินเนอร์
เครื่องบริหำรข้อเข่ำ
โครงสร้ำง ประกอบด้วยวัสดุท่อเหล็ก
ขนำด 2.5 นิ้ว,2 นิ้ว,1 นิ้ว
ฐำนล่ำงใช้เหล็กตัวยู ขนำด 3 นิ้ว
ปิดปลำยด้วยท่อ pvc
เบำะที่นั่งใช้พลำสติก
สัดส่วน กว้ำง 80 ซม.

ยำว 90 ซม.} (วัดรวมโดยประมำณ)
สูง 70 ซม.
สี
พ่นรองพื้นด้วยสีเทำ TOA
พ่นสีจริงด้วยสีเคลือบเงำ TOA
ทินเนอร์ 3A
K.15 เครื่องบริหำรลู่วิ่ง
โครงสร้ำง ประกอบด้วยวัสดุท่อนเหล็ก
ขนำด 2 นิ้ว,1 นิ้ว หนำ 2 มม.
ใช้ลูกปืนกลม ปิดปลำยด้วยท่อ PVC
ที่วำงเท้ำใช้พลำสติก
สัดส่วน กว้ำง 80 ซม.

ยำว 90 ซม.} วัดรวมโดยประมำณ
สูง 70 ซม.
พ่นรองพื้นด้วยสีเทำ
พ่นสีจริงด้วยสีเคลือบเงำ
ทินเนอร์

สี

ยำว 120 ซม.} (วัดรวมโดยประมำณ)
สูง 140 ซม.
พ่นรองพื้นด้วยสีเทำ TOA
พ่นสีจริงด้วยสีเคลือบเงำ TOA
ทินเนอร์ 3A

สี

เครื่องบริหำรลู่วิ่ง
โครงสร้ำง ประกอบด้วยวัสดุท่อเหล็ก
ขนำด 2 นิ้ว,1 นิ้ว หนำ 2 มม.
ใช้ลูกปืนกลม ปิดปลำยด้วยท่อ pvc
ที่วำงเท้ำใช้พลำสติก
สัดส่วน กว้ำง 80 ซม.

สี

ยำว 120 ซม.} วัดรวมโดยประมำณ
สูง 140 ซม.
พ่นรองพื้นด้วยสีเทำ
พ่นสีจริงด้วยสีเคลือบเงำ
ทินเนอร์

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)

/K.16 เครื่องบริหำร...
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แผนงำน

งำน

งบ

หมวด
รำยจ่ำย

ประเภท
รำยจ่ำย

โครงกำร/
รำยกำร

คำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยที่ขอเปลี่ยนแปลง
ข้อควำมเดิม
ข้อควำมใหม่
K.16 เครื่องบริหำรนวดฝ่ำเท้ำ
โครงสร้ำง ประกอบด้วยวัสดุท่อนเหล็ก
ขนำด 3 นิ้ว, 2 นิ้ว หนำ 2 มม.
ฐำนล่ำงใช้เหล็กตัวยู ขนำด 3 นิ้ว
ปิดปลำยด้วยท่อ pvc
เบำะนั่งใช้พลำสติก
สัดส่วน กว้ำง 70 ซม.

เครื่องบริหำรนวดฝ่ำเท้ำ
โครงสร้ำง ประกอบด้วยวัสดุท่อเหล็ก
ขนำด 3 นิ้ว, 2 นิ้ว หนำ 2 มม.
ฐำนล่ำงใช้เหล็กตัวยู ขนำด 3 นิ้ว
ปิดปลำยด้วยท่อ pvc
เบำะนั่งใช้พลำสติก
สัดส่วน กว้ำง 70 ซม.

ยำว 90 ซม.} (วัดรวมโดยประมำณ)
ยำว 90 ซม.} วัดรวมโดยประมำณ
สูง 60 ซม.
สูง 60 ซม.
สี
พ่นรองพื้นด้วยสีเทำ TOA
สี
พ่นรองพื้นด้วยสีเทำ
พ่นสีจริงด้วยสีเคลือบเงำ TOA
พ่นสีจริงด้วยสีเคลือบเงำ
ทินเนอร์ 3A
ทินเนอร์
K.17 เครื่องบริหำรเอว
เครื่องบริหำรเอว
โครงสร้ำง ประกอบด้วยวัสดุท่อนเหล็ก
โครงสร้ำง ประกอบด้วยวัสดุท่อเหล็ก
ขนำด 2 นิ้ว,1 นิ้ว หนำ 2 มม.
ขนำด 2 นิ้ว,1 นิ้ว หนำ 2 มม.
เหล็กตัวยู ขนำด 3 นิ้ว
เหล็กตัวยู ขนำด 3 นิ้ว
ตัวจำนยืนหมุนประกอบด้วยลูกปืนกลมและ
ตัวจำนยืนหมุนประกอบด้วยลูกปืนกลมและ
พลำสติก
พลำสติก
ปิดปลำยด้วยท่อ pvc
ปิดปลำยด้วยท่อ pvc
สัดส่วน กว้ำง 100 ซม.
สัดส่วน กว้ำง 100 ซม.
ยำว 85 ซม.} (วัดรวมโดยประมำณ)
สูง 110 ซม.
สี
พ่นรองพื้นด้วยสีเทำ TOA
พ่นสีจริงด้วยสีเคลือบเงำ TOA
ทินเนอร์ 3A
K.18 เครื่องบริหำรกล้ำมเนื้อ
โครงสร้ำง ประกอบด้วยวัสดุท่อนเหล็ก
ขนำด 2 นิ้ว,1 นิ้ว หนำ 2 มม.
ระบบลูกปืนกลม ใช้มูเล่ย์ 2 ตัว
ตุ้มถ่วงน้ำหนัก ฐำนล่ำงใช้เหล็กตัวยู
ขนำด 3 นิ้ว
ปิดปลำยด้วยท่อ PVC
เบำะที่นั่งใช้พลำสติก
(หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559)
(แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้ำ
219/11)

สี

ยำว 85 ซม.} วัดรวมโดยประมำณ
สูง 110 ซม.
พ่นรองพื้นด้วยสีเทำ
พ่นสีจริงด้วยสีเคลือบเงำ
ทินเนอร์

จักรยำนผีเสื้อ
โครงสร้ำง ประกอบด้วยวัสดุท่อเหล็ก
ขนำด 2 นิ้ว,1 นิ้ว หนำ 2 มม.
ระบบลูกปืนกลม ใช้มู่เล่ย์ 2 ตัว สำยพำน
ตุ้มถ่วงน้ำหนัก ฐำนล่ำงใช้เหล็กตัวยู
ขนำด 3 นิ้ว
ปิดปลำยด้วยท่อ pvc
เบำะนั่งใช้พลำสติก
สัดส่วน กว้ำง 100 ซม.
ยำว 120 ซม.} วัดรวมโดยประมำณ
สูง 170 ซม.
สี
พ่นรองพื้นด้วยสีเทำ
พ่นสีจริงด้วยสีเคลือบเงำ
ทินเนอร์
(หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559)
(แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้ำ
219/11, 365/1)

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
/2. กล้องโทรทัศน์...
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2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง งบประมำณอนุมัติ 482,000 บำท

แผนงำน

งำน

งบ

แผนงำน งำนระดับก่อน งบ
กำรศึกษำ วัยเรียน
ลงทุน
และ
ประถมศึกษำ

หมวด
รำยจ่ำย

ประเภท
รำยจ่ำย

โครงกำร/
รำยกำร

ค่ำครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
ไฟฟ้ำ
และ
วิทยุ

กล้อง
โทรทัศน์
วงจรปิด
พร้อม
ติดตั้ง
จำนวน
1 ชุด

นำงวันเพ็ญ สวนคง
(รองประธำนสภำ อบต.)
มติที่ประชุม

คำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยที่ขอเปลี่ยนแปลง
ข้อควำมเดิม
ข้อควำมใหม่
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมอุปกรณ์ตดิ ตั้งกล้อง สำหรับศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก ของ อบต.บำงปลำม้ำ
รำยละเอียด
- กล้องวงจรปิด HD-TVI รองรับไม่น้อยกว่ำ 2 ล้ำน
พิกเซล จำนวน 16 จุด
- เครื่องบันทึกภำพ ระบบ HD-TVI
รองรับไม่น้อยกว่ำ 2 ล้ำนพิกเซล
- จอรับภำพแบบ LCD หรือ LED
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 21.5 นิ้ว
- เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1,000 VA/600W
- สำยสัญญำณภำพพร้อมสำยไฟฟ้ำ
- ตู้ควบคุมใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์
- อุปกรณ์ตดิ ตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง
(หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนำคม 2560
และจัดหำตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของ
สำนักงบประมำณ)
(แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25612564) หน้ำ 181/22, 362/9)

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมอุปกรณ์ตดิ ตั้งกล้อง สำหรับศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก ของ อบต.บำงปลำม้ำ
รำยละเอียด
- กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ำย แบบมุมมองคงที่
สำหรับติดตั้งภำยในอำคำร สำหรับใช้ในงำนรักษำ
ควำมปลอดภัยทั่วไป จำนวน 10 ตัว
- กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ำย แบบมุมมองสำหรับ
ติดตั้งภำยนอกอำคำร สำหรับใช้ในงำนรักษำ
ควำมปลอดภัยทั่วไป จำนวน 6 ตัว
- อุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย (Network
Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จำนวน 1 ตัว
- อุปกรณ์กระจำยสัญญำณแบบ POE 8 ช่อง
จำนวน 1 ตัว
- เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1,000 VA
จำนวน 4 ตัว
- โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนำดไม่น้อยกว่ำ
21.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
- ตู้เก็บอุปกรณ์ CCTV พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตัว
- สำยสัญญำณ (UTP) ภำยใน
- สำยสัญญำณ (UTP) ภำยนอก
- อุปกรณ์ตดิ ตั้งกล้องโทรทัศวงจรปิดพร้อมติดตั้ง
(หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนำคม 2560
และจัดหำตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของ
สำนักงบประมำณ)
(แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25612564) หน้ำ 362/9)

มีสมำชิกท่ำนใดสอบถำมในรำยละเอียด ในเรื่องดัง กล่ำวหรือไม่ ถ้ำไม่มี ดิฉัน ขอมติที่ประชุม
โปรดยกมือขึ้นออกเสียงด้วยครับ
จำนวนผู้เข้ำประชุม
16
เห็นชอบ
15
ไม่เห็นชอบ
0
งดออกเสียง
1
มีมติอนุมัติกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีง บประมำณ พ.ศ.
2561 ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)

สำเนำถูกต้อง

/ระเบียบวำระ...
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
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ระเบียบวำระที่ 5
นำงวันเพ็ญ สวนคง
(รองประธำนสภำ อบต.)

เรื่องอื่นๆ
เรื่อง กำรฉีดวัคซีน สุนัขและแมว ครัวเรือนท่ำนใดที่รักสัตว์ ซื้อมำฉีดเองก็ได้นะคะ
แต่ที่ร้ำนประชำเวชภัณฑ์ วัคซีนขำดตลำด และร้ำนแสงฟ้ำ เก้ำห้อง วัคซีนก็ขำดตลำดเช่นกันคะ
ต่อไปขอเชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ ค่ะ

นำยวิศิษฏ์ จันทร์ฉำย
(เลขำนุกำรสภำฯ)

ตำมหนังสืออำเภอบำงปลำม้ำ ที่ได้รับแจ้งทำงไลน์ (Application Line) เมื่อก่อนเข้ำประชุม
ลงวันที่ 30 เมษำยน 2561 ขอเชิญประชุมเตรียมควำมพร้อมในกำรลงพื้นที่ตำมโครงกำร
สมำชิกนิติบัญญัติแห่งชำติ พบประชำชนตำมวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ในวันอังคำรที่ 1 พฤษภำคม
2561 เวลำ 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมขุนช้ำงชั้น ๓ ศำลำกลำงจังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อให้กำรดำเนินงำนโครงกำรฯ ของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและ
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ ซึ่งจำกกำหนดกำรโครงกำรฯ เริ่มต้นจำก บ้ำนโพธิ์ศรี หมู่ที่
12 ตำบลบำงปลำม้ำ อำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี (ศำลำประชำคมหมู่บ้ำน) จึงขอ
แจ้งประสำนล่วงหน้ำให้ท่ำนอำจำรย์จำลอง หนูทำ (ส.อบต.ม.12) เตรียมควำมพร้อมในพื้นที่
และในส่วนรำยละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ท่ำนฯ ทรำบอีกครั้งครับ

มติที่ประชุม

- รับทรำบ -

นำงวันเพ็ญ สวนคง
(รองประธำนสภำ อบต.)
ปิดประชุมเวลำ

มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้สภำฯแห่งนี้ทรำบอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มี
ดิฉันขอปิดประชุม สภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑/๒๕61 ณ บัดนี้
๑1.45 น.

*********************

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
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ลงชื่อ ...................................................................... ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม
(นำยวิศิษฏ์ จันทร์ฉำย)
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ

ลงชื่อ ...................................................................... ผู้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ )
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ

คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561
ได้ตรวจเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษำยน พ.ศ.2561
จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน

ลงชื่อ.......................................................... ประธำนกรรมกำร
(นำยชลอ แก้ววิชิต)
ส.อบต.หมู่ที่ 6

ลงชื่อ.......................................................... กรรมกำร
(นำยวิมล นิ่มอนงค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 8

ลงชื่อ.......................................................... เลขำนุกำร/กรรมกำร
(นำยสมควร บุญมีรอด)
ส.อบต.หมู่ที่ 5

