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ส ำเนำบนัทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ประจ ำปี 2560 
คร้ังที่ ๑/๒๕60 

วันที่ 15 สิงหำคม พ.ศ. 2560  เวลำ ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ 

................................................ 
ผู้เข้ำประชุม 

ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 
1 นำยอภิวัฒน ์         สุขส ำรำญ ประธำนสภำ อบต. อภิวัฒน ์ สุขส ำรำญ 
2 นำงวันเพญ็          สวนคง รองประธำนสภำ อบต. วันเพ็ญ สวนคง 
3 นำยวุฒิ               พึ่งสังวรณ์ ส.อบต. ม.๑ วุฒ ิ พึ่งสังวรณ์ 
4 นำยชำญยุทธ         ศรีสุวรรณ ส.อบต. ม.๑ ชำญยุทธ ศรีสุวรรณ 
5 นำยทรงศักดิ์         พร้อมพิมพ ์ ส.อบต. ม.๓ ทรงศักดิ์ พร้อมพิมพ ์
6 นำยวสันต์            ฮวดหอม ส.อบต. ม.๓ วสันต์ ฮวดหอม 
7 นำงสำวสุจิต         ประทีปทอง ส.อบต. ม.๔ สุจิต ประทีปทอง 
8 นำยน ำชัย            ใจวิวัฒน์พงศ์ ส.อบต. ม.๔ น ำชัย ใจวิวัฒน์พงศ์ 
9 นำยสมควร          บุญมีรอด ส.อบต. ม.๕ สมควร บุญมีรอด 

10 นำยบุญลือ          เรือนเพ็ชร ส.อบต. ม.๖ บุญลือ เรือนเพ็ชร 
11 นำยชลอ             แก้ววิชิต ส.อบต. ม.๖ ชลอ             แก้ววิชิต 
12 นำยวิมล               นิ่มอนงค์ ส.อบต. ม.๘ วิมล นิ่มอนงค์ 
13 นำยประสำท        ทวีสิงห์ ส.อบต. ม.๘ ประสำท ทวีสิงห ์
14 นำยอดิเทพ           รัตนโชติชัยฤทธิ์ ส.อบต. ม.๙ อดิเทพ รัตนโชติชัยฤทธิ์ 
15 นำยสิทธิชัย          เปล่ียนศำสตร์ ส.อบต. ม.๙ สิทธิชัย เปล่ียนศำสตร์ 
16 นำยสุจินต์            พงษ์เพียร ส.อบต. ม.๑๐ สุจินต์ พงษ์เพียร 
17 นำยวิทยำ              คชำชัย ส.อบต. ม.๑๐ วิทยำ คชำชัย 
18 นำยจ ำเป็น            แสงสว่ำง ส.อบต. ม.๑1 จ ำเป็น แสงสว่ำง 
19 นำยจ ำลอง            หนูทำ ส.อบต. ม.๑๒ จ ำลอง หนูทำ 
20 นำงดำรณี วงษ์จันทร ์ ส.อบต.ม.12 ดำรณี วงษ์จันทร ์
21 นำยวิศิษฏ์             จันทร์ฉำย เลขำนุกำรสภำฯ วิศิษฏ์ จันทร์ฉำย 

ผู้ไม่มำประชุม 

- ไม่มี - 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
  

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ) 

/ผู้เข้ำร่วมประชุม... 
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ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 
1 นำยไพบูลย์         ยิ้มประเสริฐ นำยก อบต. ไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
2 นำยอนุสรณ์ ก ำลังเสือ รอง นำยก อบต. อนุสรณ ์ ก ำลังเสือ 
3 นำยสมศักดิ์ ยศศักดิ์ศรี เลขำนุกำรนำยกฯ สมศักดิ์ ยศศักดิ์ศรี 
4 นำยคมสัน กฤษวงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง คมสัน กฤษวงษ์ 
5 นำงสำวพรนภำ วัฒนชีวโนปกรณ์ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ พรนภำ วัฒนชีวโนปกรณ์ 
6 นำยปรีชำ อัยรำรัตน์ นำยช่ำงโยธำ ปรีชำ อัยรำรัตน์ 
7 นำงสำวรุ่งนภำ ช้ำงเผือก จพง.ธุรกำร รุ่งนภำ ช้ำงเผือก 
8 นำงสำวพิมพ์จุฑำ เบญจเจริญรัตน์ ผช.จนท.วิเครำะห์ฯ พิมพ์จุฑำ เบญจเจริญรัตน์ 

เร่ิมประชุมเวลำ  ๐๙.๓๐  น. 
เลขำนุกำรสภำ อบต.บำงปลำม้ำ ให้สัญญำณในท่ีประชุม เมื่อสมำชิกสภำ อบต.บำงปลำม้ำ 
ซึ่งมีอยู่จ ำนวน 20 คน ได้ลงช่ือเข้ำร่วมประชุม 20 คน และผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 8 คน 
ครบองค์ประชุมแล้ว เนื่องด้วยประธำนสภำ อบต.บำงปลำม้ำ สุขภำพไม่แข็งแรง จึงขอให้
ท่ำนรองประธำนสภำ อบต.บำงปลำม้ำ ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระต่อไป 

ระเบียบวำระที่  ๑ เร่ืองที่ประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ 
นำงวันเพญ็  สวนคง  ขอขอบคุณทุกท่ำนท่ีมำร่วมกิจกรรมท ำบุญตักบำตร งำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำ             
(รองประธำนสภำ อบต.) สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิตต์ิ พระบรมรำชินีนำรถ ในรัชกำลท่ี 9 ในวันท่ี 12 สิงหำคม 2560             

ณ วัดโพธิ์ศรี หมู่ท่ี 3 ต ำบลบำงปลำม้ำ อ ำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อน้อมน ำ
ควำมจงรักภักดี ร ำลึกถึงพระหมำกรุณำธิคุณท่ีทรงมีต่อพสกนิกรชำวไทย ท ำให้เกิดโอกำส         
อันเป็นมงคลยิ่ง และเป็นกำรสร้ำงควำมสมัครสมำนสำมัคคีของประชำชนชำวไทย  

มติที่ประชุม  - รับทรำบ -    

ระเบียบวำระที่  ๒ เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุมคร้ังที่แล้ว 
นำงวันเพ็ญ  สวนคง (สมัยสำมัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑/๒๕60 เมื่อวันท่ี 21 เมษำยน พ.ศ.๒๕60) 
(รองประธำนสภำ อบต.) - ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑/๒๕60 เมื่อวันท่ี 21 เมษำยน พ.ศ.2560 

ได้จัดส่งให้สมำชิกทุกท่ำนแล้ว 
- มีผู้ใดประสงค์ขอแก้ไขถ้อยค ำรำยงำนกำรประชุมสภำฯสมัยสำมัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑/๒๕60 
เมื่อวันท่ี 21 เมษำยน พ.ศ.๒๕60 หรือไม่  

มติที่ประชุม  จ ำนวนผู้เข้ำประชุม ๒1  
  เห็นชอบ  18 
  ไม่เห็นชอบ    0 
  งดออกเสียง    3 

มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ สมัยสำมัญ  สมัยท่ี 2 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี 21 เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง 

 ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ)    /ระเบียบวำระ... 
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ระเบียบวำระที่  ๓ เร่ืองด่วน 
นำงวันเพญ็  สวนคง ด้วยท่ำน น ำชัย  ใจวิวัฒน์พงศ์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ หมู่ท่ี 4 
(รองประธำนสภำ อบต.) ได้กระทู้ถำม เรื่อง กำรด ำเนินกำรรังวัดหนองน้ ำลำดโตนด เพื่อจัดสร้ำงแหล่งน้ ำขนำดเล็ก  

ขอเชิญท่ำนนำยกฯ ค่ะ 
นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ เรื่อง กำรด ำเนินรังวัดหนองน้ ำลำดโตนด เพื่อจัดสร้ำงแหล่งน้ ำขนำดเล็ก 
(นำยก อบต.)  1. กำรด ำเนินกำรรังวัดเพื่อออกหนงัสือส ำคัญท่ีหลวง (น.ส.ล. ) ด ำเนินกำรถึงขั้นใดแล้ว 
    กำรด ำเนินกำรอยู่ระหว่ำงตรวจสอบพื้นท่ี  เบ้ืองต้น อบต.ได้ด ำเนินกำรน ำรถแบ็คโฮ  

ไปลงหลัก ขุดวำงแนวเขต รอบหนองน้ ำลำดโตนด ท้ัง 4 ทิศ แต่ยังไม่มีควำมชัดเจน เนื่องจำก
เจ้ำหน้ำท่ีรังวัดของท่ีดินจังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งว่ำ ให้ อบต.ด ำเนินกำรยกเลิกค ำขอในกำรรังวัด 
และให้รอรัฐบำลส่งชุดคณะท ำงำน (ชุดแผนท่ีดำวเทียม GPS) อบต.บำงปลำม้ำ จึงจะได้แนว
เขตท่ีชัดเจน 
 
2. เตรียมกำรด ำเนินกำรออกแบบหรือยัง 
 อบต.บำงปลำม้ำ ยังไม่สำมำรถออกแบบได้  เนื่องจำกพื้นท่ียังไม่ชัดเจน 
 
3. ในกำรด ำเนินกำรขุดลอก จะหำงบประมำณจำกท่ีใด 
 ในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ อบต.บำงปลำม้ำ ได้ประสำนชลประทำนฯ ให้ด ำเนินกำร 
และโครงกำรตำมนโยบำยของรัฐบำล ให้ด ำเนินกำรจัดหำแหล่งน้ ำ เพื่อเป็นท่ีพักน้ ำ ไว้ใช้
อุปโภค บริโภค รวมถึงใช้ในกำรท ำกำรเกษตร (1 ต ำบล 1 แหล่งน้ ำ/หมู่บ้ำนละ 1 แหล่งน้ ำ)  
ซึ่งงบประมำณจะได้รับจัดสรรจำกอ ำเภอเป็นหลัก เมื่อได้รับจัดสรร อบต.บำงปลำม้ำ จะแจ้งให้
ท่ำนทรำบต่อไป 

มติที่ประชุม  - รับทรำบ -    

ระเบียบวำระที่ ๔ เร่ือง  กำรพิจำรณำ 
นำงวันเพ็ญ  สวนคง ญัตติเร่ือง เพื่อพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ  
(รองประธำนสภำ อบต.) เร่ือง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2561 

กำรพิจำรณำข้อบัญญัติฯ เป็นไปตำมข้อบังคับกำรประชุมสภำฯ ข้อ๔๕,๔๗,๔๙,๕๑ และ
ข้อ ๕๒ ซึ่งจะพิจำรณำสำมวำระรวดเดียวไม่ได้ โดยพิจำรณำตำมวำระดังนี้ 

กำรพิจำรณำวำระที่ ๑ ให้ท่ีประชุมปรึกษำในหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติและลงมติว่ำ
จะรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หำกมีสมำชิกสภำฯ ได้อภิปรำยในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว  ญัตติร่ำงข้อบัญญั ติท่ีสภำท้องถิ่นลงมติรับหลักกำรแล้ว ถ้ำจะส่งให้
คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำ ให้ประธำนสภำฯ ส่งร่ำงข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมกำร
แปรญัตติพิจำรณำโดยละเอียดและท่ีประชุมสภำฯ จะต้องก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติด้วยไม่น้อยกว่ำยี่สิบส่ีช่ัวโมง ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรคสำม ประกอบข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง 

ส ำเนำถูกต้อง 
  

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ) 
/กำรพิจำรณำ... 
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กำรพิจำรณำวำระที่ ๒ ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติในวำระท่ี ๒ ให้ปรึกษำเรื่อง 

ตำมล ำดับข้อเฉพำะท่ีมีกำรแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมกำรแปรญัตติแก้ไขเท่ำนั้น เว้นแต่ท่ี
ประชุมสภำฯ จะได้ลงมติเป็นอย่ำงอื่น 

กำรพิจำรณำวำระที่ ๓ ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติในวำระท่ี ๓ ไม่มีกำรอภิปรำย 
เว้นแต่ท่ีประชุมสภำฯ จะได้ลงมติให้มีกำรอภิปรำยถ้ำมีเหตุอันสมควรในกำรพิจำรณำวำระนี้ให้
ท่ีประชุมสภำฯ ลงมติว่ำจะให้ตรำเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  

นำงวันเพ็ญ  สวนคง เชิญนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ เสนอญัตติร่ำงข้อบัญญัติฯ  
(รองประธำนสภำ อบต.) เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 

นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ ตำมท่ีได้จัดท ำร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕61 และ 
(นำยก อบต.)  ได้ส่งใหท่้ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนทรำบแล้วนั้น กระผมขอเสนอญัตติร่ำงข้อบัญญัติฯ  

เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.๒๕61 ดังนี้ (นำยกแถลงงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕61 ตำมเอกสำรดังกล่ำว) 

นำงวันเพ็ญ  สวนคง ตำมท่ีท่ำนนำยกฯ ได้แถลงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕61 แล้วนั้น 
(รองประธำนสภำ อบต.) เชิญสมำชิกสภำฯ อภิปรำยในหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.๒๕61 เมื่อไม่มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด อภิปรำยและตอบข้อซักถำมแล้ว     
ดิฉันขอมติท่ีประชุม 
- ผู้ใดรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕61 
โปรดยกมือขึ้น 
- ผู้ใดไม่รับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕61 
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  จ ำนวนผู้เข้ำประชุม ๒1  
  เห็นชอบ  18 
  ไม่เห็นชอบ    0 
  งดออกเสียง    3 

มีมติเห็นชอบรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕61 ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง 

 
 

ส ำเนำถูกต้อง 
  

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ) 
/นำยอภิวัฒน์... 
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นำงวันเพ็ญ  สวนคง เชิญเลขำนุกำรสภำฯ ด ำเนินกำรตำมระเบียบต่อไป 
(รองประธำนสภำ อบต.) 

นำยวิศิษฏ์ จันทร์ฉำย ร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕61 ท่ีสภำฯ ลงมติรับ 
(เลขำนุกำรสภำ อบต.) หลักกำรในวำระท่ี ๑ แล้วนั้น จะต้องมีกำรต้ังคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติฯ กระผม

จึงขอให้ท่ำนสมำชิกเสนอบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ โดยมีผู้รับรอง ๒ คน ขอเรียนเชิญ 
- นำยสมควร  บุญมีรอด ส.อบต.หมู่ท่ี 5  ขอเสนอ นำยน ำชัย  ใจวิวัฒน์พงศ์ ส.อบต.หมู่ท่ี 4 
โดยมี นำยวุฒิ  พึ่งสังวรณ์ ส.อบต.หมู่ท่ี 1 และ นำยวิทยำ  คชำชัย ส.อบต.หมู่ท่ี 10 เป็นผู้รับรอง 

นำยวิศิษฏ์ จันทร์ฉำย มีท่ำนใดเสนออีกหรือไม่ ถ้ำไม่มี นำยน ำชัย  ใจวิวัฒน์พงศ์ ส.อบต.หมู่ท่ี 4 ได้คัดเลือกเป็น
(เลขำนุกำรสภำ อบต.) คณะกรรมกำรแปรญัตติ คนท่ี 1 

- นำยชะลอ  แก้ววิชิต ส.อบต.หมู่ท่ี 6 ขอเสนอ นำยวุฒิ  พึ่งสังวรณ์ ส.อบต.หมู่ท่ี 1  
โดยมี นำยวสันต์  ฮวดหอม ส.อบต.หมู่ท่ี 3 และ นำยจ ำลอง  หนูทำ ส.อบต.หมู่ท่ี 12  
เป็นผู้รับรอง 

นำยวิศิษฏ์ จันทร์ฉำย มีท่ำนใดเสนออีกหรือไม่ ถ้ำไม่มี วุฒิ  พึ่งสังวรณ์ ส.อบต.หมู่ท่ี 1 ได้คัดเลือกเป็น        
(เลขำนุกำรสภำ อบต.) คณะกรรมกำรแปรญัตติ คนท่ี 2 

- นำยวสันต์  ฮวดหอม ส.อบต.หมู่ท่ี 3 ขอเสนอ นำยจ ำลอง  หนูทำ ส.อบต.หมู่ท่ี 12 
โดยมี นำยทรงศักด์ิ  พร้อมพิมพ์  ส.อบต.หมู่ ท่ี 3 และ นำยวิมล  นิ่มอนงค์ ส.อบต.หมู่ ท่ี 8          
เป็นผู้รับรอง 

นำยวิศิษฏ์ จันทร์ฉำย มีท่ำนใดเสนออีกหรือไม่ ถ้ำไม่มี นำยจ ำลอง  หนูทำ ส.อบต.หมู่ ท่ี  12 ได้คัดเลือกเป็น
(เลขำนุกำรสภำ อบต.) คณะกรรมกำรแปรญัตติ คนท่ี 3 
   บุคคลที่เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ  มีดังนี้ 
    1. นำยน ำชัย  ใจวิวัฒน์พงษ์ ส.อบต.หมู่ท่ี 4 
    2. นำยวุฒิ  พึ่งสังวรณ์  ส.อบต.หมู่ท่ี ๑ 

3. นำยจ ำลอง  หนูทำ  ส.อบต.หมู่ท่ี 12 

นำงวันเพ็ญ  สวนคง ท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด ท่ีจะขอแปรญัตติฯ ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 
(รองประธำนสภำ อบต.) งบประมำณ พ.ศ.๒๕61 เสนอขอแปรญัตติ ต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติโดยมีผู้รับรอง ๒ คน 

และตำมท่ีท่ำนสมำชิกเสนอ รำยช่ือคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ
 รำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2561 แล้วนั้น มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่   

   คะ ถ้ำไม่มีดิฉันขอมติท่ีประชุมสภำฯ เพื่อรับรองคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ ดังกล่ำวค่ะ 
มติที่ประชุม  จ ำนวนผู้เข้ำประชุม ๒1  
  เห็นชอบ  18 
  ไม่เห็นชอบ    0 
  งดออกเสียง    3 

มีมติเห็นชอบคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

        (นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ)    /นำยอภิวัฒน์... 
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นำงวันเพ็ญ  สวนคง    ค่ะ เมื่อได้คณะกรรมกำรฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น 
(ประธำนสภำ อบต.) พ.ศ.2547 ข้อ 49 ญัตติร่ำงข้อบัญญัติฯ ท่ีสภำฯ ลงมติรับหลักกำรแล้ว ถ้ำจะต้องส่งให้

คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำ  ให้ประธำนสภำท้องถิ่น ส่งร่ำงข้อบัญญั ตินั้นไปให้
คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำโดยละเอียด และท่ีประชุมสภำฯ จะต้องก ำหนดระยะเวลำ
เสนอค ำแปรญัตติ ต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติด้วย ดิฉันจึงขอปรึกษำท่ีประชุมสภำฯ ก ำหนด
วันแปรญัตติ และในกำรพิจำรณำวำระท่ี 2 ให้ก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติไว้ไม่น้อย
กว่ำยี่สิบส่ีช่ัวโมง  นับแต่สภำฯมีมติรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณนั้น   

   ขอเชิญท่ำนสมำชิกเสนอค่ะ 

นำยวิศิษฏ์  จันทร์ฉำย ผมขอเสนอ วันยื่นเสนอค ำแปรญัตติในวันท่ี 17 - 19  สิงหำคม พ.ศ.2560 เวลำ 0๘.๓0-16.30 น.  
(เลขำนุกำรสภำ อบต.) และก ำหนดวันแปรญัตติในวันท่ี 21  สิงหำคม  พ.ศ.2560  เวลำ 09.30 น. ครับ  

นำงวันเพ็ญ  สวนคง ค่ะ มีสมำชิกท่ำนใด จะเสนอเวลำวันยื่นวันแปรญัตติ เป็นอย่ำงอื่นอีกหรือไม่คะ ถ้ำไม่มี 
(รองประธำนสภำ อบต.) ดิฉันขอมติท่ีประชุม  
มติที่ประชุม  จ ำนวนผู้เข้ำประชุม ๒1  
  เห็นชอบ  18 
  ไม่เห็นชอบ    0 
  งดออกเสียง    3 

มีมติเห็นชอบ เสนอค ำแปรญัตติในวันท่ี 17-19  สิงหำคม พ.ศ.2560 เวลำ 0๘..๓0-16.30 น.  
 และก ำหนดวันแปรญัตติในวันท่ี 21  สิงหำคม  พ.ศ.2560  เวลำ 09.30 น.  ด้วยคะแนนเสียง  

18 เสียง ค่ะ 
นำงวันเพ็ญ  สวนคง ค่ะ ฉะนั้น ดิฉันจึงขอนัดประชุมสภำฯ ครั้งต่อไปในวันท่ี 23 สิงหำคม 2560 เวลำ 9.30 น. 
(รองประธำนสภำ อบต.) ณ ห้องประชุมสภำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ เพื่อพิจำรณำในวำระท่ี 2 และวำระท่ี 3 

มีสมำชิกท่ำนใดจะแก้ไข เพิ่มเติมในรำยละเอียดส่วนใดอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มี ดิฉันขอไปท่ี 
เรื่องพิจำรณำ ญัตติกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2561  
เชิญนำยกค่ะ 

นำยไพบูลย์  ยิ้มประเสริฐ ครับเรื่อง กำรโอนงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕60 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
(นำยก อบต.) ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ กำรโอนและ

แก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมำณ ข้อ ๒๗,29 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำ
ครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้ำง ท่ีท ำให้ลักษณะปริมำณ คุณภำพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ำยเป็น
รำยกำรใหม ่ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น ดังมีรำยกำรดังต่อไปนี้ 

 
ส ำเนำถูกต้อง 

 
  

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ) 
 

         /กองคลัง. ... 
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กองคลัง 
1. รำยกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย จ ำนวน 2 รำยกำร ดังนี้ 

 
แผนงำน งำน งบ 

 หมวด
รำยจ่ำย 

ประเภทรำยจ่ำย 
โครงกำร/
รำยกำร 

(+/-) จ ำนวน
เงินที่โอน 

งบประมำณ 

หลังโอน 
โอนลด แผนงำน

บริหำรงำน
ทั่วไป 

 งำนบริหำร 

 งำนคลัง 

 งบด ำเนินงำน ค่ำใช้สอย รำยจ่ำย 
เก่ียวเน่ืองกับ 
กำรปฏิบัติรำชกำร 
ที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

โครงกำร
ค่ำใช้จ่ำย 
เพื่อพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำร
บริหำรงำนคลัง 

25,000.00 - 27,940.00 

โอนเพ่ิม แผนงำน
บริหำรงำน
ทั่วไป 

 งำนบริหำร 

 งำนคลัง 

งบลงทุน ค่ำครภุัณฑ์ ค่ำโฆษณำและ
เผยแพร ่

ประเภทกล้อง 
ถ่ำยภำพน่ิง  
ระบบดิจิตอล 
จ ำนวน ๑ เคร่ือง 

25,000.00 + 45,000.00 

2. รำยกำรแก้ไขกำรเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  
แก้ไขเปล่ียนแปลงครั้งท่ี 1  ฉบับแรก จ ำนวน 1 รำยกำร ดังนี้ 

แผนงำน งำน งบ 
 หมวด
รำยจ่ำย 

ประเภท
รำยจ่ำย 

โครงกำร/
รำยกำร 

ค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม ่

แผนงำน
บริหำรงำน
ทั่วไป 

 งำน
บริหำร 

 งำนคลัง 

งบ
ลงทุน 

ค่ำครภุัณฑ ์ ค่ำโฆษณำ
และ
เผยแพร่ 

ประเภทกล้อง
ถ่ำยภำพน่ิง 
ระบบดิจิตอล 
จ ำนวน ๑ 
เครื่อง 

คุณลักษณะ  ดังน้ี 
- เป็นกล้องคอมแพค  
  (Compact Digital Camera) 
- ควำมละเอียดที่ก ำหนดเป็นควำม

ละเอียด    ที่เซ็น
เซอร์ำพ (Image Sensor) 

- มีระบบแฟลชในตัว 
- สำมำรถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึก

ข้อมูลได้อย่ำงสะดวกเมื่อข้อมูล
เต็ม หรือเมื่อต้องกำรเปลี่ยน 

- สำมำรถโอนถ่ำยข้อมูลจำกกล้อง
ไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ 

- มีกระเป๋ำบรรจุกล้อง 
เพื่อใช้ในกองคลงั องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ 
(หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 
0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 
และจัดหำตำมบัญชีมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ของส ำนักงบประมำณ) 
(แผนพัฒนำสำมป ีพ.ศ.2560-
2562 หน้ำ 123/42) 

คุณลักษณะ  ดังน้ี 
- เป็นกล้องคอมแพค  
  (Compact Digital Camera) 
- ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 21 

ล้ำนพิกเซลขึ้นไป 
- มีระบบแฟลชในตัว 
- สำมำรถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึก

ข้อมูลได้อย่ำงสะดวกเมื่อข้อมูล
เต็ม หรือเมื่อต้องกำรเปลี่ยน 

- สำมำรถโอนถ่ำยข้อมูลจำกกล้อง
ไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ 

- มีกระเป๋ำบรรจุกล้อง 
เพื่อใช้ในกองคลงั องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ 
(หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนำยน 2558 
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 
และจัดหำตำมบัญชีมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ 
ของส ำนักงบประมำณ) 
(แผนพัฒนำสำมป ีพ.ศ.2560-
2562 หน้ำ 123/42) 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ) 
/กองสำธำรณสุขฯ... 
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กองกำรศึกษำฯ 
รำยกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย จ ำนวน 26 รำยกำร ดังนี้ 
 

 
แผนงำน งำน งบ 

 หมวด
รำยจ่ำย 

ประเภท
รำยจ่ำย 

โครงกำร/
รำยกำร 

(+/-) จ ำนวนเงิน
ที่โอน 

งบประมำณ 

หลังโอน 
โอนลด แผนงำน 

กำรศึกษำ 
งำนระดับ 

ก่อนวัยเรียน 

และ
ประถมศึกษำ 

งบบุคลำกร เงินเดือน เงินเดือน 

(ฝ่ำยประจ ำ) 
เงินเดือน
พนักงำน 

8,000.00 - 124,320.00 

โอนมำต้ังเป็น
รำยกำรใหม ่

แผนงำน 

กำรศึกษำ 
งำนบริหำร
ทั่วไป
เก่ียวกับ
กำรศึกษำ 

งบลงทุน ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน 

เก้ำอี้  
จ ำนวน ๒ ตัว 

8,000.00 + 8,000.00 

โอนลด แผนงำน 

กำรศึกษำ 
งำนระดับ 

ก่อนวัยเรียน 

และ
ประถมศึกษำ 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน 

ส่วนรำชกำร 
   170,000.00 - 206,480.00 

โอนมำต้ังเป็น
รำยกำรใหม ่

แผนงำน 

กำรศึกษำ 
งำนระดับ 

ก่อนวัยเรียน 

และ
ประถมศึกษำ 

งบลงทุน ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำ
และวิทยุ 

กล้องโทรทศัน์
วงจรปิด 
พร้อมติดต้ัง  
จ ำนวน ๑ ชุด 

  170,000.00 + 170,000.00 

โอนลด แผนงำน 

กำรศึกษำ 
งำนระดับ 

ก่อนวัยเรียน 

และ
ประถมศึกษำ 

งบ
ด ำเนินงำน 

ค่ำวัสดุ วัสดุอื่น    312,000.00 - 289,126.38 
 

โอนมำต้ังเป็น
รำยกำรใหม ่

แผนงำน 

กำรศึกษำ 
งำนระดับ 

ก่อนวัยเรียน 

และ
ประถมศึกษำ 

งบลงทุน ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำ
และวิทยุ 

กล้องโทรทศัน์
วงจรปิด 
พร้อมติดต้ัง  
จ ำนวน ๑ ชุด 

 312,000.00 + 482,000.00 

โอนลด แผนงำน 

กำรศึกษำ 
งำนระดับ 

ก่อนวัยเรียน 

และ
ประถมศึกษำ 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน 

ส่วนรำชกำร 
   23,200.00 - 183,280.00 

โอนมำต้ังเป็น
รำยกำรใหม ่

แผนงำน 

กำรศึกษำ 
งำนระดับ 

ก่อนวัยเรียน 

และ
ประถมศึกษำ 

งบลงทุน ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องส ำรอง
ไฟฟ้ำ ขนำด 1 
kVA/600 W 
จ ำนวน ๔ 
เครื่อง 

    23,200.00 +     23,200.00 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ) 
/แผนงำน... 
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แผนงำน งำน งบ 

 หมวด
รำยจ่ำย 

ประเภท
รำยจ่ำย 

โครงกำร/รำยกำร 
(+/-) จ ำนวน

เงินที่โอน 
งบประมำณ 

หลังโอน 
โอนลด แผนงำน 

กำรศึกษำ 
งำนระดับ 

ก่อนวัยเรียน 

และ
ประถมศึกษำ 

งบลงทุน ค่ำท่ีดิน
และ
สิ่งก่อสร้ำง 

ค่ำก่อสร้ำง 

สิ่ง
สำธำรณูปกำร 

โครงกำรเทพ้ืน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยรอบบริเวณ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
อบต. 
บำงปลำม้ำ 

143,000.00 - 589,000.00 

โอนมำต้ังเป็น
รำยกำรใหม ่

แผนงำน 

กำรศึกษำ 
งำนระดับ 

ก่อนวัยเรียน 

และ
ประถมศึกษำ 

งบลงทุน ค่ำท่ีดิน
และ
สิ่งก่อสร้ำง 

ค่ำต่อเติมหรือ
ดัดแปลง
อำคำรบ้ำนพัก 

โครงกำรติดต้ัง 
สแตนเลสดัด 
ประตู-หน้ำต่ำง  
พร้อมมุ้งลวด  
ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบำงปลำม้ำ 

143,000.00 + 143,000.00 

โอนลด แผนงำน 

กำรศึกษำ 
งำนระดับ 

ก่อนวัยเรียน 

และ
ประถมศึกษำ 

งบลงทุน ค่ำท่ีดิน
และ
สิ่งก่อสร้ำง 

ค่ำก่อสร้ำง 

สิ่ง
สำธำรณูปกำร 

โครงกำรก่อสร้ำง
เสำธงพร้อมฐำน 
บริเวณศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก อบต.บำง
ปลำม้ำ 

30,000.00 - 300.00 

โอนมำต้ังเป็น
รำยกำรใหม ่

แผนงำน 

กำรศึกษำ 
งำนระดับ 

ก่อนวัยเรียน 

และ
ประถมศึกษำ 

งบลงทุน ค่ำท่ีดิน
และ
สิ่งก่อสร้ำง 

ค่ำต่อเติมหรือ
ดัดแปลง
อำคำรบ้ำนพัก 

โครงกำรติดต้ัง 
สแตนเลสดัด 
ประตู-หน้ำต่ำง  
พร้อมมุ้งลวด  
ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบำงปลำม้ำ 

30,000.00 + 173,000.00 

โอนลด แผนงำน 

กำรศึกษำ 
งำนบริหำร
ทั่วไป
เก่ียวกับ
กำรศึกษำ 

 งบด ำเนินงำน ค่ำวัสดุ วัสดุส ำนักงำน  11,000.00 - 11,013.๔๕ 

โอนมำต้ังเป็น
รำยกำรใหม ่

แผนงำน 

กำรศึกษำ 
งำนระดับ 

ก่อนวัยเรียน 

และ
ประถมศึกษำ 

งบลงทุน ค่ำท่ีดิน
และ
สิ่งก่อสร้ำง 

ค่ำต่อเติมหรือ
ดัดแปลง
อำคำรบ้ำนพัก 

โครงกำรติดต้ัง 
สแตนเลสดัด 
ประตู-หน้ำต่ำง พร้อม
มุ้งลวด  
ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบำงปลำม้ำ 

11,000.00 + 184,000.00 

 
ส ำเนำถูกต้อง 

 
 

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ) 
/แผนงำน... 
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แผนงำน งำน งบ 

 หมวด
รำยจ่ำย 

ประเภทรำยจ่ำย 
โครงกำร/
รำยกำร 

(+/-) จ ำนวน
เงินที่โอน 

งบประมำณ 

หลังโอน 
โอนลด แผนงำน 

กำรศึกษำ 
งำนระดับ 

ก่อนวัยเรียน 

และ
ประถมศึกษำ 

งบลงทุน ค่ำท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

ค่ำก่อสร้ำง 

สิ่งสำธำรณูปกำร 
โครงกำร
ก่อสร้ำงรั้ว
โดยรอบศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก
องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 
บำงปลำม้ำ 

114,597.00 - 18,203.00 

โอนมำต้ังเป็น
รำยกำรใหม ่

แผนงำน 

กำรศึกษำ 
งำนบริหำร
ทั่วไป
เก่ียวกับ
กำรศึกษำ 

 งบด ำเนินงำน ค่ำใช้สอย รำยจ่ำย 

เพ่ือให้ได้มำ 

ซึ่งบริกำร 

โครงกำร 
จัดท ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์
ประจ ำ  
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กองค์กำร
บริหำร 
ส่วนต ำบล 
บำงปลำม้ำ 

114,597.00 + 170,394.00 

โอนลด แผนงำน 

กำรศึกษำ 
งำนระดับ 

ก่อนวัยเรียน 

และ
ประถมศึกษำ 

 งบด ำเนินงำน ค่ำตอบแทน เงินช่วยเหลือ 

กำรศึกษำบุตร 
 8,000.00 - 12,000.00 

โอนมำต้ังเป็น
รำยกำรใหม ่

แผนงำน 

กำรศึกษำ 
งำนบริหำร
ทั่วไป
เก่ียวกับ
กำรศึกษำ 

 งบลงทุน ค่ำครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน 

ตู้เก็บเอกสำร  
๒ บำนเปิด  
มือจับฝัง  
จ ำนวน ๑ หลัง 

8,000.00 + 8,000.00 

โอนลด แผนงำน 

กำรศึกษำ 
งำนระดับ 

ก่อนวัยเรียน 

และ
ประถมศึกษำ 

 งบด ำเนินงำน ค่ำใช้สอย รำยจ่ำย
เก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอื่น 

โครงกำร
สนับสนุน 

ค่ำใช้จ่ำย 

กำรบริหำร
สถำนศึกษำ  
อำหำรกลำงวัน 

ของ ศพด. 

25,900.00 - 140,000.00 

โอนมำต้ังเป็น
รำยกำรใหม ่

แผนงำน 

กำรศึกษำ 
งำนระดับ 

ก่อนวัยเรียน 

และ
ประถมศึกษำ 

งบลงทุน ค่ำครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณำ
และเผยแพร่ 

เครื่อง
โปรเจคเตอร์ 
จ ำนวน ๑ 
เครื่อง 

25,900.00 + 25,900.00 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ) 
/แผนงำน... 
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แผนงำน งำน งบ 

 หมวด
รำยจ่ำย 

ประเภท
รำยจ่ำย 

โครงกำร/
รำยกำร 

(+/-) จ ำนวน
เงินที่โอน 

งบประมำณ 

หลังโอน 
โอนลด แผนงำน 

กำรศึกษำ 
งำนระดับ 

ก่อนวัยเรียน 

และ
ประถมศึกษำ 

 งบบุคลำกร เงินเดือน 

(ฝ่ำย
ประจ ำ) 

เงินเดือน
พนักงำน 

 7,100.00 - 117,220.๐๐ 

โอนมำต้ังเป็น
รำยกำรใหม ่

แผนงำน 

กำรศึกษำ 
งำนระดับ 

ก่อนวัยเรียน 

และ
ประถมศึกษำ 

งบลงทุน ค่ำครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณำและ
เผยแพร ่

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 
จ ำนวน ๑ 
เครื่อง 

7,100.00 + 33,000.00 

โอนลด แผนงำน 

กำรศึกษำ 
งำนระดับ 

ก่อนวัยเรียน 

และ
ประถมศึกษำ 

 งบด ำเนินงำน ค่ำตอบแทน เงินช่วยเหลือ 

กำรศึกษำบุตร 
  12,000.00 - 0.00 

โอนมำต้ังเป็น
รำยกำรใหม ่

แผนงำน 

กำรศึกษำ 
งำนระดับ 

ก่อนวัยเรียน 

และ
ประถมศึกษำ 

งบลงทุน ค่ำครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณำและ
เผยแพร ่

จอรับภำพ  
ชนิดขำต้ัง 

พร้อมขำต้ัง  
จ ำนวน ๑ จอ 

 12,000.00 + 12,000.00 

โอนลด แผนงำน 

กำรศึกษำ 
งำนระดับ 

ก่อนวัยเรียน 

และ
ประถมศึกษำ 

 งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 

ส่วนรำชกำร 
    15,000.00 - 15,000.00 

โอนมำต้ังเป็น
รำยกำรใหม ่

แผนงำน 

กำรศึกษำ 
งำนบริหำร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ 

งบลงทุน ค่ำครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction  
ชนิดเลเซอร์/ 

ชนิด LED ขำวด ำ 

ชนิด Network 

แบบที่ ๒  
(33 หน้ำ/นำที) 
จ ำนวน 1 เครื่อง 

15,000.00 + 15,000.00 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ) 
 
 

/กองช่ำง... 
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กองช่ำง 
รำยกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย จ ำนวน 22 รำยกำร ดังนี้ 
 
 

แผนงำน งำน งบ 
 หมวด
รำยจ่ำย 

ประเภท
รำยจ่ำย 

โครงกำร/
รำยกำร 

(+/-) จ ำนวน
เงินที่โอน 

งบประมำณ 

หลังโอน 
โอนลด แผนงำน

เคหะและ
ชุมชน 

งำน
บริหำร
ทั่วไป
เก่ียวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

ด ำเนินงำน ค่ำวัสดุ วัสดุส ำรวจ  ๖,000.00 - 4,000.00 

โอนมำต้ังเป็น
รำยกำรใหม ่

แผนงำน
เคหะและ
ชุมชน 

งำน
บริหำร
ทั่วไป
เก่ียวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

งบลงทุน ค่ำครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงำน สว่ำนแท่น   
จ ำนวน ๑ เครื่อง 

๖,000.00 + ๖,000.00 

โอนลด แผนงำน
อุตสำหกรรม
และกำร
โยธำ 

งำน
ก่อสร้ำง
โครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

งบลงทุน ค่ำท่ีดิน
และ 

สิ่งก่อสร้ำง 

ค่ำก่อสร้ำง 

สิ่งสำธำรณูปโภค 

โครงกำรปรับปรงุ
เสริมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวำง
ท่อระบำยน้ ำ 
คสล. พร้อมบ่อ
พัก  
หมู่ที่ 1 

206,100.00 - 0.00 

โอนมำต้ังเป็น
รำยกำรใหม ่

แผนงำน
อุตสำหกรรม
และกำร
โยธำ 

งำน
ก่อสร้ำง
โครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

งบลงทุน ค่ำท่ีดิน
และ 

สิ่งก่อสร้ำง 

ค่ำก่อสร้ำง 

สิ่งสำธำรณูปโภค 

โครงกำรปรับปรงุ 
ถนนดิน 
โดยกำรลง 
หินคลุกผิวจรำจร  
หมู่ที่ ๕ 

206,100.00 + 206,100.00 

โอนลด แผนงำน
อุตสำหกรรม
และกำร
โยธำ 

งำน
ก่อสร้ำง
โครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

งบลงทุน ค่ำท่ีดิน
และ 

สิ่งก่อสร้ำง 

ค่ำก่อสร้ำง 

สิ่งสำธำรณูปโภค 

โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
บ้ำนดอนมะเกลือ  
หมู่ที่ 6 

99,816.00 - 101.00 

โอนมำต้ังเป็น
รำยกำรใหม ่

แผนงำน
อุตสำหกรรม
และกำร
โยธำ 

งำน
ก่อสร้ำง
โครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

งบลงทุน ค่ำท่ีดิน
และ 

สิ่งก่อสร้ำง 

ค่ำก่อสร้ำง 

สิ่งสำธำรณูปโภค 

โครงกำรปรับปรงุ 
ถนนดิน 
โดยกำรลง 
หินคลุกผิวจรำจร  
หมู่ที่ ๕ 

99,816.00 + 305,916.00 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

       (นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ)    /แผนงำน... 
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แผนงำน งำน งบ 

 หมวด
รำยจ่ำย 

ประเภท
รำยจ่ำย 

โครงกำร/
รำยกำร 

(+/-) จ ำนวน
เงินที่โอน 

งบประมำณ 

หลังโอน 
โอนลด แผนงำน

อุตสำหกรรม
และกำร
โยธำ 

งำน
ก่อสร้ำง
โครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

งบลงทุน ค่ำท่ีดินและ 

สิ่งก่อสร้ำง 
ค่ำก่อสร้ำง 

สิ่งสำธำรณูปโภค 

โครงกำรปรับปรุง
เสริมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
(พร้อมเสริม 
พื้นทำง)  
หมู่ที่  8 

 169,200.00 - 0.00 

โอนมำต้ังเป็น
รำยกำรใหม ่

แผนงำน
อุตสำหกรรม
และกำร
โยธำ 

งำน
ก่อสร้ำง
โครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

งบลงทุน ค่ำท่ีดินและ 

สิ่งก่อสร้ำง 
ค่ำก่อสร้ำง 

สิ่งสำธำรณูปโภค 

โครงกำรปรับปรุง 
ถนนดิน 
โดยกำรลง 
หินคลุกผิวจรำจร  
หมู่ที่ ๕ 

 169,200.00 + 475,116.00 

โอนลด แผนงำน
อุตสำหกรรม
และกำร
โยธำ 

งำน
ก่อสร้ำง
โครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

งบลงทุน ค่ำท่ีดินและ 

สิ่งก่อสร้ำง 
ค่ำก่อสร้ำง 

สิ่งสำธำรณูปโภค 

โครงกำรซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
หมู่ที่  9 

147,000.00 - 0.00 

โอนมำต้ังเป็น
รำยกำรใหม ่

แผนงำน
อุตสำหกรรม
และกำร
โยธำ 

งำน
ก่อสร้ำง
โครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

งบลงทุน ค่ำท่ีดินและ 

สิ่งก่อสร้ำง 
ค่ำก่อสร้ำง 

สิ่งสำธำรณูปโภค 

โครงกำรปรับปรุง 
ถนนดินโดยกำรลง 
หินคลุกผิวจรำจร  
หมู่ที่ ๕ 

 147,000.00 + 622,116.00 

โอนลด แผนงำน
อุตสำหกรรม
และกำร
โยธำ 

งำน
ก่อสร้ำง
โครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

งบลงทุน ค่ำท่ีดินและ 

สิ่งก่อสร้ำง 
ค่ำก่อสร้ำง 

สิ่งสำธำรณูปโภค 

โครงกำร 
ท ำก ำแพงรองรับ
ไหล่ทำงป้องกัน
ถนนพังผิวไหลท่ำง
หินคลุก  
หมู่ที่  10 

 18,200.00 - 3,700.00 

โอนมำต้ังเป็น
รำยกำรใหม ่

แผนงำน
อุตสำหกรรม
และกำร
โยธำ 

งำน
ก่อสร้ำง
โครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

งบลงทุน ค่ำท่ีดินและ 

สิ่งก่อสร้ำง 
ค่ำก่อสร้ำง 

สิ่งสำธำรณูปโภค 

โครงกำรปรับปรุง 
ถนนดินโดยกำรลง 
หินคลุกผิวจรำจร  
หมู่ที่ ๕ 

 18,200.00 + 640,316.00 

โอนลด แผนงำน
อุตสำหกรรม
และกำร
โยธำ 

งำน
ก่อสร้ำง
โครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

งบลงทุน ค่ำท่ีดินและ 

สิ่งก่อสร้ำง 
ค่ำก่อสร้ำง 

สิ่งสำธำรณูปโภค 

โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
หมู่ที่  11 

 111,684.00 - 0.00 

โอนมำต้ังเป็น
รำยกำรใหม ่

แผนงำน
อุตสำหกรรม
และกำร
โยธำ 

งำน
ก่อสร้ำง
โครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

งบลงทุน ค่ำท่ีดินและ 

สิ่งก่อสร้ำง 
ค่ำก่อสร้ำง 

สิ่งสำธำรณูปโภค 

โครงกำรปรับปรุง 
ถนนดินโดยกำรลง 
หินคลุกผิวจรำจร  
หมู่ที่ ๕ 

 111,684.00 + 752,000.00 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ) 
/แผนงำน... 
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แผนงำน งำน งบ 

 หมวด
รำยจ่ำย 

ประเภท
รำยจ่ำย 

โครงกำร/
รำยกำร 

(+/-) จ ำนวน
เงินที่โอน 

งบประมำณ 

หลังโอน 
โอนลด แผนงำน 

เคหะและ 

ชุมชน 

งำนบริหำร
ทั่วไป
เก่ียวกับเคหะ
และชุมชน 

 งบด ำเนินงำน ค่ำใช้สอย ค่ำบ ำรุงรักษำ 

และซ่อมแซม 
  507,000.00 - 85,416.11 

โอนมำต้ังเป็น
รำยกำรใหม ่

แผนงำน
อุตสำหกรรม
และกำรโยธำ 

งำนก่อสร้ำง
โครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

งบลงทุน ค่ำท่ีดินและ 

สิ่งก่อสร้ำง 
ค่ำก่อสร้ำง 

สิ่งสำธำรณูปกำร 

โครงกำรถมดิน
บริเวณด้ำนหลัง
ศูนย์พฒันำเด็ก
เล็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล
บำงปลำม้ำ 

 507,000.00 + 507,000.00 

โอนลด แผนงำน
กำรศึกษำ 

งำนระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษำ 

 งบด ำเนินงำน ค่ำวัสดุ วัสดุอื่น   100,000.00 - 0.00 

โอนมำต้ังเป็น
รำยกำรใหม ่

แผนงำน
อุตสำหกรรม
และกำรโยธำ 

งำนก่อสร้ำง
โครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

งบลงทุน ค่ำท่ีดินและ 

สิ่งก่อสร้ำง 
ค่ำก่อสร้ำง 

 สิ่งสำธำรณูปกำร 
โครงกำรถมดิน
บริเวณด้ำนหลัง
ศูนย์พฒันำเด็ก
เล็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล
บำงปลำม้ำ 

100,000.00 + 607,000.00 

โอนลด แผนงำน
กำรศึกษำ 

งำนระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษำ 

 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน อุดหนุน 

ส่วนรำชกำร 

  153,000.00 - 15,280.00 

โอนมำต้ังเป็น
รำยกำรใหม ่

แผนงำน
อุตสำหกรรม
และกำรโยธำ 

งำนก่อสร้ำง
โครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

งบลงทุน ค่ำท่ีดินและ 

สิ่งก่อสร้ำง 
ค่ำก่อสร้ำง 

  สิ่งสำธำรณูปกำร 

โครงกำรถมดิน
บริเวณด้ำนหลัง
ศูนย์พฒันำเด็ก
เล็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล
บำงปลำม้ำ 

153,000.00 + 760,000.00 

โอนลด แผนงำน
กำรศึกษำ 

งำนศำสนำ
วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

งบด ำเนินงำน ค่ำใช้สอย รำยจ่ำย
เก่ียวกับกำร
รับรองและ 

พิธีกำร 

  40,000.00 - 91,735.00 

โอนมำต้ังเป็น
รำยกำรใหม ่

แผนงำน
อุตสำหกรรม
และกำรโยธำ 

งำนก่อสร้ำง
โครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

งบลงทุน ค่ำท่ีดินและ 

สิ่งก่อสร้ำง 
ค่ำก่อสร้ำง 

  สิ่งสำธำรณูปกำร 

โครงกำรถมดิน
บริเวณด้ำนหลัง
ศูนย์พฒันำเด็ก
เล็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล
บำงปลำม้ำ 

40,000.00 + 800,000.00 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ) 
/แผนงำน... 
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สรุปรำยกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย 
1. กล้องถ่ำยภำพนิ่ง ระบบดิจิตอล (โอนเพิ่ม) เป็นเงินจ ำนวน  ๒5,000 บำท 
 และแก้ไขกำรเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยฯ 
2. เก้ำอี้ จ ำนวน ๒ ตัว  เป็นเงินจ ำนวน     ๘,000 บำท 
3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดต้ัง จ ำนวน ๑ ชุด เป็นเงินจ ำนวน  482,000 บำท 
4. เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA/600 W  เป็นเงินจ ำนวน   23,200 บำท 
 จ ำนวน ๔ เครื่อง   
5. โครงกำรติดต้ังสแตนเลสดัดประตู-หน้ำต่ำง  เป็นเงินจ ำนวน  184,000 บำท 
 พร้อมมุ้งลวด ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ 
6. โครงกำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ เป็นเงินจ ำนวน  114,597 บำท 
 ประจ ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ 
7. ตู้เก็บเอกสำร ๒ บำนเปิด มือจับฝัง จ ำนวน ๑ หลัง เป็นเงินจ ำนวน    8,000 บำท 
8. เครื่องโปรเจคเตอร์ จ ำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงินจ ำนวน   33,000 บำท 
9. จอรับภำพ ชนิดขำต้ัง พร้อมขำต้ัง จ ำนวน ๑ จอ เป็นเงินจ ำนวน   ๑๒,000 บำท 
10. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ เป็นเงินจ ำนวน   15,000 บำท 
  ชนิด LED ขำวด ำ ชนิด Network แบบท่ี ๒  
  (33 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 1 เครื่อง 
11. สว่ำนแท่น จ ำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงินจ ำนวน    6,000  บำท 
12. โครงกำรปรับปรุงถนนดินโดยกำรลงหินคลุกผิวจรำจร เป็นเงินจ ำนวน  752,000  บำท 
  หมู่ท่ี ๕ 
13. โครงกำรถมดินบริเวณด้ำนหลังศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เป็นเงินจ ำนวน  800,000  บำท 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ 

รวมเปน็เงนิทัง้สิน้  2,462,797  บำท (สองล้ำนสี่แสนหกหมืน่สองพนัเจ็ดร้อยเก้ำสิบเจด็บำทถ้วน) 
มติที่ประชุม  จ ำนวนผู้เข้ำประชุม ๒1  
  เห็นชอบ  18 
  ไม่เห็นชอบ    0 
  งดออกเสียง    3 

 มีมติเห็นชอบอนุมัติกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541                  
ข้อ 27 และ 29  ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ) 
/เรื่อง ขอกันเงนิ... 
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   - เรื่อง ขอกันเงิน 

นำงวันเพ็ญ  สวนคง   ตำมท่ีสภำฯ ได้อนุมัติ ด ำเนินกำรตำมรำยกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยข้ำงต้น จ ำนวน ๑๓ 
(รองประธำนสภำ อบต.) โครงกำร/รำยกำร และด ำเนินกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย แผนงำนเคหะชุมชน 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงำน 
เครื่องเจำะเก็บแท่งตัวอย่ำงคอนกรีต (Coring) จ ำนวน ๑ ชุด แต่เนื่องจำกใกล้ส้ิน
ปีงบประมำณแล้ว จึงขอให้สภำฯ พิจำรณำ ในกรณีดังกล่ำว ซึ่งเป็นรำยจ่ำยหมวดครุภัณฑ์ 
และ ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ซึ่งยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีควำมจ ำเป็น  จะ ต้องใ ช้ จ่ ำย เงิ น
จ ำนวนดังกล่ำว จึงขอให้สภำฯ ลงมติอนุมัติกันเงินดังกล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร  

มติที่ประชุม  จ ำนวนผู้เข้ำประชุม ๒1  
  เห็นชอบ  18 
  ไม่เห็นชอบ    0 
  งดออกเสียง    3 

มีมติเห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงินกำรเบิก
จ่ำยเงินกำรฝำกเงินกำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 ข้อ 59 ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง      
เพื่อด ำเนินกำรตำมรำยกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยข้ำงต้น จ ำนวน ๑๓ โครงกำร/รำยกำร 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,462,797  บำท และด ำเนินกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำย แผนงำนเคหะชุมชน งำนบริหำร ท่ัวไปเกี่ ยวกับเคหะชุมชน งบลงทุน           
หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงำน เครื่องเจำะเก็บแท่งตัวอย่ำงคอนกรีต (Coring) 
จ ำนวน ๑ ชุด เป็นเงินจ ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บำท ต่อไป 

ระเบียบวำระที่  ๕ เร่ืองอื่น ๆ 

นำงวันเพ็ญ  สวนคง มีท่ำนใด จะเสนอเรื่องต่ำงๆ ให้สภำฯ แห่งนี้ได้รับทรำบหรือไม่เชิญค่ะ 
(รองประธำนสภำ อบต.) 
นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ เร่ืองแรก คือ  เร่ือง  พระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(นำยก อบต.) พ.ร .บ.ยำ สูบฉบับใหม่  บั ง คับใ ช้  4 ก .ค . 2560 เน้น คุ้มครอง สุขภำพ ผู้ไม่ สูบบุหรี่ 

มีมำตรกำรส ำคัญท่ีประชำชนต้องรับทรำบเพื่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยท่ีถูกต้อง ดังนี้  
1. ก ำหนดห้ำมขำยหรือให้ผลิตภัณฑ์ยำสูบแก่บุคคลท่ีมีอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี  
2. ห้ำมให้บุคคลท่ีมีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี เป็นผู้ขำยผลิตภัณฑ์ยำสูบ  
3. ห้ำมขำยผลิตภัณฑ์ยำสูบใน 4 กลุ่มสถำนท่ี ได้แก่ วัดหรือสถำนท่ีปฏิบัติพิธีกรรม

ทำงศำสนำสถำนพยำบำลและร้ำนขำยยำ สถำนศึกษำทุกระดับ สวนสำธำรณะ สวนสัตว์ และ
สวนสนุก  

4. ก ำหนดห้ำมโฆษณำส่ือสำรกำรตลำดผลิตภัณฑ์ยำสูบในทุกรูปแบบ อำทิ พริตต้ี
ส่งเสริมกำรขำยในงำนคอนเสิร์ต 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ) 
/5. ห้ำมผู้ประกอบกำร... 
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5. ห้ำมผู้ประกอบกำรธุรกิจผลิตภัณฑ์ยำสูบท ำกิจกรรม CSR อุปถัมภ์สนับสนุนบุคคล 

หรือองค์กร ท่ีเป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ยำสูบ  
6. ห้ำมต้ังวำงโชว์ผลิตผลิตภัณฑ์ยำสูบหรือซองบุหรี่ ณ จุดขำยปลีก ท่ีท ำให้ผู้บริโภค

หรือประชำชนมองเห็น  
7. ห้ำมแบ่งซองขำยบุหรี่เป็นรำยมวน 
8. เพิ่มโทษผู้ฝ่ำฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เป็นปรับไม่เกิน 5,000 บำท และ  
9. ก ำหนดหน้ำท่ีให้เจ้ำของสถำนท่ีสำธำรณะท่ีเป็นเขตปลอดบุหรี่ มีหน้ำท่ีต้อง

ประชำสัมพันธ์ แจ้งเตือน ดูแลให้ไม่มีกำรฝ่ำฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ หำกฝ่ำฝืนไม่
ด ำเนินกำร เจ้ำของสถำนท่ีมีโทษปรับไม่เกิน 3,000 บำท 
 

เร่ืองท่ี ๒  เร่ือง  ดอกดำวเรือง ด ำเนินกำรแยกลงถุงเรียบร้อยแล้ว 

นำงวันเพ็ญ  สวนคง มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้สภำฯแห่งนี้พิจำรณำอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มี 
(รองประธำนสภำ อบต.) ขอปิดประชุม สภำสมัยสำมัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑/๒๕60 ณ บัดนี้ 
 
ปิดประชุมเวลำ  ๑๓.๑๐  น. 

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

 
 
 
 

ส ำเนำถูกต้อง 
  

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ) 
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ลงช่ือ ......................................................................  ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
(นำยวิศิษฏ์    จันทร์ฉำย) 

เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ 
 
 
 
 

ลงช่ือ ......................................................................  ผู้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม 
(นำยอภิวัฒน์    สุขส ำรำญ  ) 

ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ 
 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2560 
ได้ตรวจเรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 15 สิงหำคม พ.ศ.2560 

จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำน 
 
 
 
 

ลงช่ือ.......................................................... ประธำนกรรมกำร 
(นำยชลอ   แก้ววิชิต) 

ส.อบต.หมู่ท่ี 6 
 
 
 
 

ลงช่ือ.......................................................... กรรมกำร 
(นำยวิมล   นิ่มอนงค์) 

ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
 
 
 
 

ลงช่ือ.......................................................... เลขำนุกำร/กรรมกำร 
(นำยสมควร   บุญมีรอด) 

ส.อบต.หมู่ท่ี 5 
 


