
 
ส าเนาบนัทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2561 

คร้ังที่ 2/๒๕61 
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
................................................ 

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายอภิวัฒน ์         สุขส าราญ ประธานสภา อบต. อภิวัฒน ์ สุขส าราญ 
2 นางวันเพญ็          สวนคง รองประธานสภา อบต. วันเพ็ญ สวนคง 
3 นายชาญยุทธ         ศรีสุวรรณ ส.อบต. ม.๑ ชาญยุทธ ศรีสุวรรณ 
4 นายวสันต์            ฮวดหอม ส.อบต. ม.๓ วสันต์ ฮวดหอม 
5 นางสาวสุจิต         ประทีปทอง ส.อบต. ม.๔ สุจิต ประทีปทอง 
6 นายน าชัย            ใจวิวัฒน์พงศ์ ส.อบต. ม.๔ น าชัย ใจวิวัฒน์พงศ์ 
7 นายสมควร          บุญมีรอด ส.อบต. ม.๕ สมควร บุญมีรอด 
8 นายชลอ             แก้ววิชิต ส.อบต. ม.๖ ชลอ             แก้ววิชิต 
9 นายบุญลือ              เรือนเพชร ส.อบต. ม.6 วิมล นิ่มอนงค์ 

10 นายภูวิชพงศ์        ทวีสิงห์ ส.อบต. ม.๘ ภูวิชพงศ์ ทวีสิงห ์
11 นายอดิเทพ           รัตนโชติชัยฤทธิ์ ส.อบต. ม.๙ อดิเทพ รัตนโชติชัยฤทธิ์ 
12 นายสิทธิชัย          เปล่ียนศาสตร์ ส.อบต. ม.๙ สิทธิชัย เปล่ียนศาสตร์ 
13 นายสุจินต์               พงษ์เพียร ส.อบต. ม.๑๐ สุจินต์ พงษ์เพียร 
14 นายจ าเป็น            แสงสว่าง ส.อบต. ม.๑1 จ าเป็น แสงสว่าง 
15 นายจ าลอง            หนูทา ส.อบต. ม.๑๒ จ าลอง หนูทา 
16 นางดารณี วงษ์จันทร ์ ส.อบต.ม.12 ดารณี วงษ์จันทร ์
17 นายวิศิษฏ์             จันทร์ฉาย เลขานุการสภาฯ วิศิษฏ์ จันทร์ฉาย 

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายวุฒิ               พึ่งสังวรณ์ ส.อบต. ม.๑ ลากิจ 
2 นายทรงศักดิ์ พร้อมพิมพ ์ ส.อบต.ม.3 ลากิจ 
3 นายวิมล นิ่มอนงค์ ส.อบต. ม.8 ลากิจ 
4 นายวิทยา คชาชัย ส.อบต. ม.10 ลากิจ 

 
ส าเนาถูกต้อง 

  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

/ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายไพบูลย์         ยิ้มประเสริฐ นายก อบต. ไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
2 นายคมสัน กฤษวงษ์ ผู้อ านวยการกองช่าง คมสัน กฤษวงษ์ 
3 นางสาวพิมพ์จุฑา เบญจเจริญรัตน์ ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พิมพ์จุฑา เบญจเจริญรัตน์ 

 
เร่ิมประชุม   เวลา ๐๙.๓๐  น. 
 เลขานุการสภา อบต.บางปลาม้า ให้สัญญาณในท่ีประชุม เมื่อสมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า   

ซึ่งมีอยู่จ านวน 20 คน ได้ลงช่ือเข้าร่วมประชุม 16 คน และผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 3 คน 
ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญประธานสภา อบต.บางปลาม้า ด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

การประชุมสภา (สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/๒๕61 เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ.๒๕61) 
ส าเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/๒๕61 เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ.
๒๕61 ได้จัดส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้ว มีผู้ใดประสงค์ขอแก้ไขถ้อยค ารายงานการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/๒๕61 เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ.๒๕61 หรือไม่ ถ้าไม่มี
กระผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ  
- ผู้ใดรับรองรายงานการประชุมฯ โปรดยกมือขึ้น 
- ผู้ใดไม่รับรองรายงานการประชุมฯ โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 16  
 เห็นชอบ   15 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    1 
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
ครั้งท่ี 2/๒๕61 เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ.๒๕61 ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง 

ระเบียบวาระที่  ๓ เร่ืองด่วน 
นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องด่วนให้ท่ีประชุมได้พิจารณา ขอเชิญครับ 
- ไม่มี – 
 

 

 

 

 

/ระเบียบวาระ... 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ือง พิจารณา  
นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

เร่ือง พิจารณา มีทั้งหมด 7 เร่ือง 
เร่ืองที่ 1 ญัตติ เร่ือง เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  
เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (พิจารณาในวาระท่ี 2 และ
วาระท่ี 3) ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.2562 ในวาระท่ี 2 ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ แถลงผลของการ
พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายจ าลอง  หนูทา 
(ส.อบต.ม.12) 

ครับ ท่ี คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมร่วมกัน เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ.2561   
เวลา 09.30 น. ปรากฏว่า ไม่มีผู้ยื่นขอแปรญัตติแต่อย่างใด ท่ีประชุมจึงได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ 
ให้คงร่างข้อบัญญัติฯ เดิม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๐ พร้อมนี้กระผมได้ท ารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
เสนอต่อประธานสภาฯ ไปแล้ว โดยให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า พิจารณา  
ตามระเบียบวาระต่อไป 

นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

เนื่องจากไม่มีผู้แปรญัตติ และคณะกรรมการได้พิจารณาร่วมกัน โดยละเอียดแล้วเห็นว่าร่างข้อ 
บัญญัติฯ นี้ ได้ด าเนินการไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ กระผมขอมติจากท่านสมาชิกสภาฯ    
ว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบการพิจารณาแปรญัตติฯ ดังกล่าว และมีมติให้ผ่านในวาระท่ี 2 
หรือไม่ 
- ผู้ใดเห็นชอบและให้ผ่านการพิจารณาในวาระท่ี 2 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 โปรดยกมือขึ้น 
- ผู้ใดไม่เห็นชอบและให้ผ่านการพิจารณาในวาระท่ี 2 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 16  
 เห็นชอบ   15 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    1 
มีมติเห็นชอบและให้ผ่านการพิจารณาในวาระท่ี 2 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง 

นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี ๓ ขั้นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯหรือไม่ และก่อนท่ี 
จะลงมติ กระผมขอพักการประชุมสภาฯเป็นเวลา๒๐ นาที เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาฯ              
ได้ปรึกษากันว่าจะมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ หรือไม่ โดยจะเริ่มประชุมอีกครั้ง  
เวลา 10.3๐ น. 

 

 

 

 

/ระเบียบวาระ... 

  

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 



~ 4 ~ 
  

f:\1lpa+กิจการสภา\61กิจการสภา\3. สมัยท่ี 3\5.61ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2-2561ยังไม่รับรอง.docx 

นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

เริ่มประชุมเวลา ๑0.3๐ น. ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี ๓ ขั้นลงมติว่าจะให้ตรา         
เป็นข้อบัญญัติฯหรือไม่ ตามท่ีกระผมได้พักการประชุมโดยให้ท่านสมาชิกได้ปรึกษากัน
พอสมควรแล้ว จึงขอมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯหรือไม่ 
- ผู้ใดเห็นชอบ  ให้ร่างข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62      
ตราเป็นข้อบัญญัติฯ โปรดยกมือขึ้น 
- ผู้ใดไม่เห็นชอบ  ให้ร่างข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62  
ตราเป็นข้อบัญญัติฯ โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 16  
 เห็นชอบ   15 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    1 
มีมติเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62      
ตราเป็นข้อบัญญัติฯ ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ือง พิจารณา  
นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

เร่ืองที่ 2 ญัตติ เร่ือง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

- ญัตติ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
ซึ่งรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นั้น 

ผมได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 ขอเชิญท่านปลัดฯ 
เลขานุการสภาฯ ครับ 

นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย 
(เลขานุการสภาฯ) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ และท่ีแก้ ไขเพิ่มเติมถึง   ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2543  หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปล่ียนหรือโอน  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่                 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

 

 

 

 

 

 

 

/ส านักปลัด...  

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

ส านักปลัด 
รายการโอนงบประมาณรายจ่าย จ านวน  70 รายการ ดังนี้ 

 
แผนงาน งาน งบ 

 หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

(+/-) จ านวนเงิน
ที่โอน 

งบประมาณ 

หลังโอน 
โอนลด แผนงาน 

สาธารณสุข 

งานบริหาร 

ทั่วไป 

เก่ียวกับ 

สาธารณสุข 

งบ 

ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ 
ได้มาซึ่งบริการ 

 
 
 

600,000.00 - 600,000.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 งานบริหาร 

 ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถขุด 
ไฮดรอลิค 
จ านวน 1 คัน 

600,000.00 + 600,000.00 

โอนลด แผนงาน 
การศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

งบ 
ด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 
ผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็น
ประโยชน์ 
แก่องค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 

 50,000.00 - 12,900.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 งานบริหาร 

 ทั่วไป 
งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 

ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถขุด 
ไฮดรอลิค 
จ านวน 1 คัน 

50,000.00 + 650,000.00 

โอนลด แผนงาน 
การศึกษา 

งานระดับ 
ก่อนวัยเรียน 
และ
ประถมศึกษา 

งบบุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือน 
พนักงาน 

 270,000.00 - 87,300.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 งานบริหาร 

 ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถขุด 
ไฮดรอลิค 
จ านวน 1 คัน 

270,000.00 + 920,000.00 

โอนลด แผนงาน 
การศึกษา 

งานระดับ 
ก่อนวัยเรียน 
และ
ประถมศึกษา 

งบ 
ด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 
ผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็น
ประโยชน์ 
แก่องค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 

 90,000.00 - 8,700.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 งานบริหาร 

 ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถขุด 
ไฮดรอลิค 
จ านวน 1 คัน 

90,000.00 + 1,010,000.00 

 

 

/โอนลด...  

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

 
แผนงาน งาน งบ 

 หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ 

หลังโอน 
โอนลด แผนงาน 

การศึกษา 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน 

และ 

ประถมศึกษา 

งบ 

ด าเนินงาน 

ค่าวัสดุ วัสดุอื่น  
 
 

160,000.00 - 249,008.94 

โอนเพ่ิม แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 งานบริหาร 

 ทั่วไป 

งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถขุด 
ไฮดรอลิค 
จ านวน 1 คัน 

160,000.00 + 1,170,000.00 

โอนลด แผนงาน 

การศึกษา 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน 

และ 

ประถมศึกษา 

งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
และ 
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าต่อเติมหรือ 
ดัดแปลง 
อาคาร 
บ้านพัก 

โครงการ
ติดต้ังสแตน
เลสดัดประตู-
หน้าต่าง 
พร้อมมุ้งลวด 
ณ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
องค์การ
บริหาร 
ส่วนต าบล 
บางปลาม้า 

160,000.00 - 1,600.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 งานบริหาร 

 ทั่วไป 

งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถขุด 
ไฮดรอลิค 
จ านวน 1 คัน 

160,000.00 + 1,330,500.00 

โอนลด แผนงาน 

การศึกษา 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน 

และ 

ประถมศึกษา 

งบ 
เงินอุดหนุน 

เงิน 
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน 
ส่วนราชการ 

 220,000.00 - 94,640.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 งานบริหาร 

 ทั่วไป 

งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถขุด 
ไฮดรอลิค 
จ านวน 1 คัน 

220,000.00 + 1,550,000.00 

โอนลด แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ 
นันทนาการ 

งานกีฬาและ 
นันทนาการ 

งบ 
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียว 
เนืองกับการ 
ปฏิบัติราชการ 
ที่ไม่เข้า 
ลักษณะ 
รายจ่าย 
หมวดอื่นๆ 

โครงการ 
แข่งขันกีฬา/ 
โครงการ 
ส่งเสริม 
กิจกรรม 
การเรียนรู้และ 
การกีฬา 

50,000.00 - 0.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 งานบริหาร 

 ทั่วไป 

งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถขุด 
ไฮดรอลิค 
จ านวน 1 คัน 

50,000.00 + 1,600,000.00 

 

/โอนลด...  
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แผนงาน งาน งบ 

 หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ 

หลังโอน 
โอนลด แผนงาน 

เคหะและ 

ชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยว
เคหะและ
ชุมชน 

งบบุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือน
พนักงาน 

 
 
 

100,000.00 - 129,420.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 งานบริหาร 

 ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถขุด 
ไฮดรอลิค 
จ านวน 1 คัน 

100,000.00 + 1,700,000.00 

โอนลด แผนงาน 

เคหะและ 

ชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยว
เคหะและ
ชุมชน 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

โครงการ 
จัดซื้อระบบ 
เสียงไร้สาย 
พร้อมติดต้ัง 
เสียงไร้สาย 
พร้อมติดต้ัง 
ภายใน 
หมู่บ้าน  
บ้านขนมจีน 
หมู่ที่ 9 

30,000.00 - 2,900.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 งานบริหาร 

 ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถขุด 
ไฮดรอลิค 
จ านวน 1 คัน 

30,000.00 + 1,730,000.00 

โอนลด แผนงาน 

เคหะและ 

ชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยว
เคหะและ
ชุมชน 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

โครงการ 
จัดซื้อระบบ 
เสียงไร้สาย 
พร้อมติดต้ัง 
เสียงไร้สาย 
พร้อมติดต้ัง 
ภายใน 
หมู่บ้าน  
บ้านดอน
มะเกลือ 
หมู่ที่ 6 

30,000.00 - 2,900.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 งานบริหาร 

 ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถขุด 
ไฮดรอลิค 
จ านวน 1 คัน 

30,000.00 + 1,760,000.00 

 

 

 

/โอนลด...  

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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แผนงาน งาน งบ 

 หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ 

หลังโอน 
โอนลด แผนงาน 

เคหะและ 

ชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยว
เคหะและ
ชุมชน 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

โครงการ 
จัดซื้อระบบ 
เสียงไร้สาย 
พร้อมติดต้ัง 
เสียงไร้สาย 
พร้อมติดต้ัง 
ภายใน 
หมู่บ้าน  
บ้านโพธ์ิศรี 
หมู่ที่ 12 

30,000.00 - 2,900.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 งานบริหาร 

 ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถขุด 
ไฮดรอลิค 
จ านวน 1 คัน 

30,000.00 + 1,790,000.00 

โอนลด แผนงาน 

เคหะและ 

ชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยว
เคหะและ
ชุมชน 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

โครงการ 
จัดซื้อระบบ 
เสียงไร้สาย 
พร้อมติดต้ัง 
เสียงไร้สาย 
พร้อมติดต้ัง 
ภายใน 
หมู่บ้าน  
บ้านโพธ์ิศรี 
หมู่ที่ 3 

30,000.00 - 2,900.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 งานบริหาร 

 ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถขุด 
ไฮดรอลิค 
จ านวน 1 คัน 

30,000.00 + 1,820,000.00 

โอนลด แผนงาน 

อุตสาหกรรม
และ 

การโยธา 

งาน 

ก่อสร้าง 

โครงสร้าง 

พ้ืนฐาน 

งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
และ 
สิ่งก่อสร้าง 
 

โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
บ้านด่าน  
หมู่ที่ 4 

 60,000.00 - 400.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 งานบริหาร 

 ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถขุด 
ไฮดรอลิค 
จ านวน 1 คัน 

30,000.00 + 1,880,000.00 

 

 

 

/โอนลด... 

 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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แผนงาน งาน งบ 
 หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ 

หลังโอน 
โอนลด แผนงาน 

อุตสาหกรรม
และ 

การโยธา 

งาน 

ก่อสร้าง 

โครงสร้าง 

พ้ืนฐาน 

งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
และ 
สิ่งก่อสร้าง 
 

โครงการ 
ก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
(พร้อมเสริม 
พ้ืนทาง) 
หมู่ที่ 1 

 100,000.00 - 1,400.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 งานบริหาร 

 ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถขุด 
ไฮดรอลิค 
จ านวน 1 คัน 

30,000.00 + 1,980,000.00 

โอนลด แผนงาน 

อุตสาหกรรม
และ 

การโยธา 

งาน 

ก่อสร้าง 

โครงสร้าง 

พ้ืนฐาน 

งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
และ 
สิ่งก่อสร้าง 
 

โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
(พร้อมเสริม 
พ้ืนทาง) 
หมู่ที่ 8 

 100,000.00 - 1,400.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 งานบริหาร 

 ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถขุด 
ไฮดรอลิค 
จ านวน 1 คัน 

100,000.00 + 2,080,000.00 

โอนลด งบกลาง งบกลาง งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ 

 120,000.00 - 1,035,000.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 งานบริหาร 

 ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถขุด 
ไฮดรอลิค 
จ านวน 1 คัน 

120,000.00 + 2,200,000.00 
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ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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แผนงาน งาน งบ 
 หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ 

หลังโอน 
โอนลด แผนงาน 

สาธารณสุข 
งานบริหาร 

ทั่วไป 

เก่ียวกับ 

สาธารณสุข 

งบบุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 
 

เงินเดือน 
พนักงาน 

 558,000.00 - 43,320.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน 

บริหารงาน 

ทั่วไป 

งานบริหาร 

ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถโดยสาร 
ขนาด 12  
ที่น่ัง (ดีเซล) 
ปริมาตร
กระบอกสูบ 
ไม่ต่ ากว่า  
2,400 ซีซี 
หรือก าลัง 
เครื่องยนต์ 
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
90 กิโลวัตต์ 
จ านวน 1 คัน 

558,000.00 + 558,000.00 

โอนลด แผนงาน 

สาธารณสุข 
งานบริหาร 

ทั่วไป 

เก่ียวกับ 

สาธารณสุข 

งบบุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 
 

เงินประจ า 
ต าแหน่ง 
 

 2,000.00 - 0.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน 

บริหารงาน 

ทั่วไป 

งานบริหาร 

ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถโดยสาร 
ขนาด 12  
ที่น่ัง (ดีเซล) 
ปริมาตร
กระบอกสูบ 
ไม่ต่ ากว่า  
2,400 ซีซี 
หรือก าลัง 
เครื่องยนต์ 
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
90 กิโลวัตต์ 
จ านวน 1 คัน 

2,000.00 + 560,000.00 

 

 

 

 

 

/โอนลด... 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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แผนงาน งาน งบ 
 หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ 

หลังโอน 
โอนลด แผนงาน 

สาธารณสุข 
งานบริหาร 

ทั่วไป 

เก่ียวกับ 

สาธารณสุข 

งบบุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่าย
ประจ า) 
 

ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง 

 188,000.00 - 46,670.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน 

บริหารงาน 

ทั่วไป 

งานบริหาร 

ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถโดยสาร 
ขนาด 12  
ที่น่ัง (ดีเซล) 
ปริมาตร
กระบอกสูบ 
ไม่ต่ ากว่า  
2,400 ซีซี 
หรือก าลัง 
เครื่องยนต์ 
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
90 กิโลวัตต์ 
จ านวน 1 คัน 

188,000.00 + 748,000.00 

โอนลด แผนงาน 

สาธารณสุข 
งานบริหาร 

ทั่วไป 

เก่ียวกับ 

สาธารณสุข 

งบ 
ด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน 
 

ค่าตอบแทน 
ผู้ปฏิบัติ
ราชการ 
อันเป็น
ประโยชน์ 
แก่องค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 

 120,000.00 - 735.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน 

บริหารงาน 

ทั่วไป 

งานบริหาร 

ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถโดยสาร 
ขนาด 12  
ที่น่ัง (ดีเซล) 
ปริมาตร
กระบอกสูบ 
ไม่ต่ ากว่า  
2,400 ซีซี 
หรือก าลัง 
เครื่องยนต์ 
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
90 กิโลวัตต์ 
จ านวน 1 คัน 

120,000.00 + 868,000.00 

 

 

 

/โอนลด... 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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แผนงาน งาน งบ 
 หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ 

หลังโอน 
โอนลด แผนงาน 

สาธารณสุข 
งานบริหาร 

ทั่วไป 

เก่ียวกับ 

สาธารณสุข 

งบ 
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับ 
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่
เข้าลักษณะ
หมวดรายจ่าย
อื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายใน 
การเดินทาง 
ไปราชการ 

20,000.00 - 0.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน 

บริหารงาน 

ทั่วไป 

งานบริหาร 

ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถโดยสาร 
ขนาด 12  
ที่น่ัง (ดีเซล) 
ปริมาตร
กระบอกสูบ 
ไม่ต่ ากว่า  
2,400 ซีซี 
หรือก าลัง 
เครื่องยนต์ 
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
90 กิโลวัตต์ 
จ านวน 1 คัน 

20,000.00 + 888,000.00 

โอนลด แผนงาน 

สาธารณสุข 
งานบริหาร 

สาธารณสุข 

และงาน
สาธารณสุข 

อื่น 

งบ 
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับ 
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่
เข้าลักษณะ
หมวดรายจ่าย
อื่นๆ 

โครงการ 
“เยาวชน 
รุ่นใหม่...รวมใจ
ต้านภัยยาเสพ
ติด” 

20,000.00 - 0.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน 

บริหารงาน 

ทั่วไป 

งานบริหาร 

ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถโดยสาร 
ขนาด 12  
ที่น่ัง (ดีเซล) 
ปริมาตร
กระบอกสูบ 
ไม่ต่ ากว่า  
2,400 ซีซี 
หรือก าลัง 
เครื่องยนต์ 
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
90 กิโลวัตต์ 
จ านวน 1 คัน 

20,000.00 + 908,000.00 

 

 

/โอนลด... 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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แผนงาน งาน งบ 
 หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ 

หลังโอน 
โอนลด แผนงาน 

สาธารณสุข 
งานบริหาร 

สาธารณสุข 

และงาน
สาธารณสุข 

อื่น 

งบ 
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับ 
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่
เข้าลักษณะ
หมวดรายจ่าย
อื่นๆ 

โครงการ  
ก าจัดผักตบชวา 
และวัชพืช 
ในแหล่งน้ า 
สาธารณะ 

10,000.00 - 0.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน 

บริหารงาน 

ทั่วไป 

งานบริหาร 

ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถโดยสาร 
ขนาด 12  
ที่น่ัง (ดีเซล) 
ปริมาตร
กระบอกสูบ 
ไม่ต่ ากว่า  
2,400 ซีซี 
หรือก าลัง 
เครื่องยนต์ 
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
90 กิโลวัตต์ 
จ านวน 1 คัน 

10,000.00 + 918,000.00 

โอนลด แผนงาน 

สาธารณสุข 
งานบริหาร 

สาธารณสุข 

และงาน
สาธารณสุข 

อื่น 

งบ 
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับ 
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่
เข้าลักษณะ
หมวดรายจ่าย
อื่นๆ 

โครงการ  
ตรวจคัดกรอง 
สุขภาพเชิงรุก 
ในชุมชน 

20,000.00 - 0.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน 

บริหารงาน 

ทั่วไป 

งานบริหาร 

ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถโดยสาร 
ขนาด 12  
ที่น่ัง (ดีเซล) 
ปริมาตร
กระบอกสูบ 
ไม่ต่ ากว่า  
2,400 ซีซี 
หรือก าลัง 
เครื่องยนต์ 
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
90 กิโลวัตต์ 
จ านวน 1 คัน 

20,000.00 + 938,000.00 

 

 

/โอนลด... 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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แผนงาน งาน งบ 
 หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ 

หลังโอน 
โอนลด แผนงาน 

สาธารณสุข 
งานบริหาร 

สาธารณสุข 

และงาน
สาธารณสุข 

อื่น 

งบ 
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับ 
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่
เข้าลักษณะ
หมวดรายจ่าย
อื่นๆ 

โครงการ  
ป้องกันและ 
แก้ไขปัญหา 
เอดส์และ 
เพศสัมพันธ์ 
แก่เยาวชน 
ในโรงเรียน 

20,000.00 - 0.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน 

บริหารงาน 

ทั่วไป 

งานบริหาร 

ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถโดยสาร 
ขนาด 12  
ที่น่ัง (ดีเซล) 
ปริมาตร
กระบอกสูบ 
ไม่ต่ ากว่า  
2,400 ซีซี 
หรือก าลัง 
เครื่องยนต์ 
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
90 กิโลวัตต์ 
จ านวน 1 คัน 

20,000.00 + 958,000.00 

โอนลด แผนงาน 

สาธารณสุข 
งานบริหาร 

สาธารณสุข 

และงาน
สาธารณสุข 

อื่น 

งบ 
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับ 
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่
เข้าลักษณะ
หมวดรายจ่าย
อื่นๆ 

โครงการ  
ส่งเสริม 
ทันตสุขภาพใน 
กลุ่มผู้สูงอายุ 

20,000.00 - 0.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน 

บริหารงาน 

ทั่วไป 

งานบริหาร 

ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถโดยสาร 
ขนาด 12  
ที่น่ัง (ดีเซล) 
ปริมาตร
กระบอกสูบ 
ไม่ต่ ากว่า  
2,400 ซีซี 
หรือก าลัง 
เครื่องยนต์ 
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
90 กิโลวัตต์ 
จ านวน 1 คัน 

20,000.00 + 978,000.00 

 

 

/โอนลด... 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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แผนงาน งาน งบ 
 หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ 

หลังโอน 
โอนลด แผนงาน 

สาธารณสุข 
งานบริหาร 

สาธารณสุข 

และงาน
สาธารณสุข 

อื่น 

งบ 
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับ 
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่
เข้าลักษณะ
หมวดรายจ่าย
อื่นๆ 

โครงการ  
อบรม 
การปฐม 
พยาบาล 
เบื้องต้น 

20,000.00 - 0.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน 

บริหารงาน 

ทั่วไป 

งานบริหาร 

ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถโดยสาร 
ขนาด 12  
ที่น่ัง (ดีเซล) 
ปริมาตร
กระบอกสูบ 
ไม่ต่ ากว่า  
2,400 ซีซี 
หรือก าลัง 
เครื่องยนต์ 
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
90 กิโลวัตต์ 
จ านวน 1 คัน 

20,000.00 + 998,000.00 

โอนลด แผนงาน 

สาธารณสุข 
งานบริหาร 

สาธารณสุข 

และงาน
สาธารณสุข 

อื่น 

งบ 
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับ 
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่
เข้าลักษณะ
หมวดรายจ่าย
อื่นๆ 

โครงการ  
อบรม 
ฟ้ืนฟูความรู้ 
เพ่ือพัฒนา 
ศักยภาพ 
อาสาสมัคร 
สาธารณสุข 
(อสม.) 

20,000.00 - 0.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน 

บริหารงาน 

ทั่วไป 

งานบริหาร 

ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถโดยสาร 
ขนาด 12  
ที่น่ัง (ดีเซล) 
ปริมาตร
กระบอกสูบ 
ไม่ต่ ากว่า  
2,400 ซีซี 
หรือก าลัง 
เครื่องยนต์ 
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
90 กิโลวัตต์ 
จ านวน 1 คัน 

20,000.00 + 1,018,000.00 

 

/โอนลด... 
ส าเนาถูกต้อง 

  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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แผนงาน งาน งบ 
 หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ 

หลังโอน 
โอนลด แผนงาน 

สาธารณสุข 
งานบริหาร 

สาธารณสุข 

และงาน
สาธารณสุข 

อื่น 

งบ 
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับ 
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่
เข้าลักษณะ
หมวดรายจ่าย
อื่นๆ 

โครงการ  
อบรมให้ความรู ้
ในการจัดการ
ขยะโดยใช้ 
หลักการ 3Rs  
ในโรงเรียน/ 
ชุมชน 

20,000.00 - 0.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน 

บริหารงาน 

ทั่วไป 

งานบริหาร 

ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถโดยสาร 
ขนาด 12  
ที่น่ัง (ดีเซล) 
ปริมาตร
กระบอกสูบ 
ไม่ต่ ากว่า  
2,400 ซีซี 
หรือก าลัง 
เครื่องยนต์ 
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
90 กิโลวัตต์ 
จ านวน 1 คัน 

20,000.00 + 1,038,000.00 

โอนลด แผนงาน 

สาธารณสุข 
งานบริหาร 

สาธารณสุข 

และงาน
สาธารณสุข 

อื่น 

งบ 
ด าเนินงาน 

ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้าน 
งานครัว 

 50,000.00 - 0.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน 

บริหารงาน 

ทั่วไป 

งานบริหาร 

ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถโดยสาร 
ขนาด 12  
ที่น่ัง (ดีเซล) 
ปริมาตร
กระบอกสูบ 
ไม่ต่ ากว่า  
2,400 ซีซี 
หรือก าลัง 
เครื่องยนต์ 
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
90 กิโลวัตต์ 
จ านวน 1 คัน 

50,000.00 + 1,088,000.00 

 

 

 

/โอนลด... 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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แผนงาน งาน งบ 
 หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ 

หลังโอน 
โอนลด แผนงาน 

สาธารณสุข 
งานบริหาร 

สาธารณสุข 

และงาน
สาธารณสุข 

อื่น 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทยุ 

ประเภท 
เครื่องรับ-ส่ง 
วิทยุ ระบบ 
VHF/FM  
ชนิดประจ าท่ี 

50,000.00 - 0.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน 

บริหารงาน 

ทั่วไป 

งานบริหาร 

ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถโดยสาร 
ขนาด 12  
ที่น่ัง (ดีเซล) 
ปริมาตร
กระบอกสูบ 
ไม่ต่ ากว่า  
2,400 ซีซี 
หรือก าลัง 
เครื่องยนต์ 
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
90 กิโลวัตต์ 
จ านวน 1 คัน 

50,000.00 + 1,138,000.00 

โอนลด แผนงาน 

สาธารณสุข 
งานบริหาร 

สาธารณสุข 

และงาน
สาธารณสุข 

อื่น 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทยุ 

ประเภท 
เครื่องรับ-ส่ง 
วิทยุ ระบบ 
VHF/FM  
ชนิดมือถือ 

150,000.00 - 0.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน 

บริหารงาน 

ทั่วไป 

งานบริหาร 

ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถโดยสาร 
ขนาด 12  
ที่น่ัง (ดีเซล) 
ปริมาตร
กระบอกสูบ 
ไม่ต่ ากว่า  
2,400 ซีซี 
หรือก าลัง 
เครื่องยนต์ 
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
90 กิโลวัตต์ 
จ านวน 1 คัน 

150,000.00 + 1,288,000.00 

 

 

 

 

/โอนลด... 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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แผนงาน งาน งบ 
 หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ 

หลังโอน 
โอนลด แผนงาน 

การรักษา 

ความสงบ 

ภายใน 

งาน 

ป้องกันภัย 

ฝ่าย 

พลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย 

งบ 

ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับ
การปฏิบัติ 
ราชการที่ไม ่
เข้าลักษณะ 
รายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการด าเนิน 
การป้องกันและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิด
จากสาธารณภัย 

8,000.00 - 2,000.00 

โอนเพ่ิม แผน 

บริหารงาน 

ทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

โต๊ะท างานเหล็ก 
จ านวน 2 ตัว 

8,000.00 + 8,000.00 

โอนลด แผนงาน 

การรักษา 

ความสงบ 

ภายใน 

งาน 

ป้องกันภัย 

ฝ่าย 

พลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย 

งบ 

ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับ
การปฏิบัติ 
ราชการที่ไม ่
เข้าลักษณะ 
รายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการด าเนิน 
การป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุ 
ทางถนน 
ในช่วงเทศกาล 
ส าคัญ 

12,500.00 - 2,500.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน 

บริหารงาน 

ทั่วไป 

งานบริหาร 

ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

เก้าอี้ส านักงาน 
จ านวน 2 ตัว 

12,500.00 + 12,500.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/กองคลัง... 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

กองคลัง 
รายการโอนงบประมาณรายจ่าย จ านวน  18 รายการ ดังนี้ 

 
แผนงาน งาน งบ 

 หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/รายการ 
(+/-) จ านวน

เงินที่โอน 
งบประมาณ 

หลังโอน 
โอนลด แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

 งานบริหาร 

 งานคลัง 

 งบบุคลากร เงินเดือน 

(ฝ่ายประจ า) 
เงินเดือน
พนักงาน 

 11,800.00 - 412,450.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 งานบริหาร 

 งานคลัง 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 kVA 
จ านวน 2 เครื่อง 

11,800.00 + 11,800.00 

โอนลด แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 งานบริหาร 

 งานคลัง 

 งบบุคลากร เงินเดือน 

(ฝ่ายประจ า) 
เงินเดือน
พนักงาน 

 5,000.00 - 407,450.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 งานบริหาร 

 งานคลัง 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 
(480 Watts) 
จ านวน 2 เครื่อง 

5,000.00 + 5,000.00 

โอนลด แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 งานบริหาร 

 งานคลัง 

งบ 

ด าเนินงาน 
ค่าใช้สอย โครงการ 

แผนที่ภาษี 
และ 
ทะเบียน 
ทรัพย์สิน 

 140,000.00 - 21,080.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 งานบริหาร 

 งานคลัง 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน  
ปริมาตร 
กระบอกสูบ  
ไม่ต่ ากว่า  
2,400 ซีซี หรือ 
ก าลังเครื่องยนต์ 
สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ 
จ านวน 1 คัน 

140,000.00 + 140,000.00 

 

 

/โอนลด... 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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แผนงาน งาน งบ 

 หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/รายการ 
(+/-) จ านวน

เงินที่โอน 
งบประมาณ 

หลังโอน 
โอนลด แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

 งานบริหาร 

 งานคลัง 

งบ 

ด าเนินงาน 
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน

ผู้ปฏิบัติ
ราชการ 
อันเป็น
ประโยชน์แก่ 
องค์กร 
ปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 

 230,000.00 - 0.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 งานบริหาร 

 งานคลัง 

งบลงทนุ ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน  
ปริมาตร 
กระบอกสูบ  
ไม่ต่ ากว่า  
2,400 ซีซี หรือ 
ก าลังเครื่องยนต์ 
สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ 
จ านวน 1 คัน 

230,000.00 + 370,000.00 

โอนลด แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 งานบริหาร 

 งานคลัง 

งบบุคลากร เงินเดือน 

(ฝ่ายประจ า) 
เงินเดือน
พนักงาน 
 

 40,000.00 - 259,140.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 งานบริหาร 

 งานคลัง 

งบลงทนุ ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน  
ปริมาตร 
กระบอกสูบ  
ไม่ต่ ากว่า  
2,400 ซีซี หรือ 
ก าลังเครื่องยนต์ 
สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ 
จ านวน 1 คัน 

40,000.00 + 410,000.00 

 

 

 

/โอนลด... 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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แผนงาน งาน งบ 

 หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/รายการ 
(+/-) จ านวน

เงินที่โอน 
งบประมาณ 

หลังโอน 
โอนลด แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

 งานบริหาร 

 งานคลัง 

งบ 

ด าเนินงาน 
ค่าใช้สอย รายจ่าย

เก่ียวเน่ือง
กับการ
ปฏิบัติ 
ราชการที่ไม ่
เข้าลักษณะ 
รายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

20,000.00 - 13,108.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 งานบริหาร 

 งานคลัง 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน  
ปริมาตร 
กระบอกสูบ  
ไม่ต่ ากว่า  
2,400 ซีซี หรือ 
ก าลังเครื่องยนต์ 
สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ 
จ านวน 1 คัน 

20,000.00 + 430,000.00 

โอนลด แผนงาน 

เคหะและ 

ชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไป 

เก่ียวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

งบบุคลากร เงินเดือน 

(ฝ่ายประจ า) 
เงินเดือน
พนักงาน 
 

 154,000.00 - 121,450.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 งานบริหาร 

 งานคลัง 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน  
ปริมาตร 
กระบอกสูบ  
ไม่ต่ ากว่า  
2,400 ซีซี หรือ 
ก าลังเครื่องยนต์ 
สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ 
จ านวน 1 คัน 

154,000.00 + 584,000.00 

 

 

 

/โอนลด... 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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แผนงาน งาน งบ 

 หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/รายการ 
(+/-) จ านวน

เงินที่โอน 
งบประมาณ 

หลังโอน 
โอนลด แผนงาน 

เคหะและ 

ชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไป 

เก่ียวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

งบบุคลากร เงินเดือน 

(ฝ่ายประจ า) 
ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง 
 

 130,000.00 - 101,732.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 งานบริหาร 

 งานคลัง 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน  
ปริมาตร 
กระบอกสูบ  
ไม่ต่ ากว่า  
2,400 ซีซี หรือ 
ก าลังเครื่องยนต์ 
สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ 
จ านวน 1 คัน 

130,000.00 + 714,000.00 

โอนลด แผนงาน 

เคหะและ 

ชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไป 

เก่ียวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 
ผู้ปฏิบัติ
ราชการ 
อันเป็น
ประโยชน์แก่ 
องค์กร 
ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
 

 100,000.00 - 0.00 

โอนเพ่ิม แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 งานบริหาร 

 งานคลัง 

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน  
ปริมาตร 
กระบอกสูบ  
ไม่ต่ ากว่า  
2,400 ซีซี หรือ 
ก าลังเครื่องยนต์ 
สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ 
จ านวน 1 คัน 
 

100,000.00 + 814,000.00 

 

 

/สรุปรายการ... 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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 สรุปรายการโอนงบประมาณรายจ่าย 
 1. รถขุดไฮดรอลิค   จ านวน 1 คัน เป็นเงินจ านวน   2,200,000  บาท 

2. รถโดยสาร ขนาด 12 ท่ีนั่ง (ดีเซล)  เป็นเงินจ านวน  1,288,000  บาท 
 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  
 หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ 
 จ านวน 1 คัน 

 3. โต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 2 ตัว  เป็นเงินจ านวน          8,000   บาท 
 4. เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 2 ตัว เป็นเงินจ านวน        12,500   บาท 

5. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  เป็นเงินจ านวน        11,800  บาท 
    จ านวน 2 เครื่อง  
6. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 kVA  เป็นเงินจ านวน        5,000  บาท 
    จ านวน 2 เครื่อง   
7. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  เป็นเงินจ านวน       814,000  บาท 
 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  
 หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
 ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน 

รวมโอน งปม. จ านวน 7 รายการ จ านวน 4,339,300  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,339,300 บาท (สี่ล้านสามแสนสามหม่ืนเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 

 มีสมาชิกท่านใดสอบถามในรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมขอมติท่ีประชุม 
โปรดยกมือขึ้นออกเสียงด้วยครับ 
- ผู้ใดเห็นชอบใหโ้อนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61  โปรดยกมือขึ้น 
- ผู้ใดไม่เห็นชอบใหโ้อนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 16  
 เห็นชอบ   15 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    1 
มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2543 ข้อ 27 ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง 

 

 

 

 

 

 

/ระเบียบวาระ... 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ือง พิจารณา  
นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

เร่ืองที่ 3 ญัตติ เร่ือง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ผมได้จัดส่งให้ ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว  ขอเชิญท่านปลัดฯ 
เลขานุการสภาฯ ครับ 

นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย 
(เลขานุการสภาฯ) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ และท่ีแก้ ไขเพิ่มเติมถึง   ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2543  หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลง
สถานท่ีก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

รายละ เอี ยดและ เอกสารการแก้ ไ ข เป ล่ียนแปลงค า ช้ีแจ ง  งบประมาณราย จ่าย                      
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นั้นผมได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว รายละเอียดปรากฏ
ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 ดังมีรายการดังต่อไปนี้ 

กองการศึกษา 
รายการแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
แก้ไขเปล่ียนแปลงครั้งท่ี 3  ฉบับแรก จ านวน 1 รายการ จ านวนงบประมาณท่ีอนุมัติ 482,000 บาท ดังนี้ 
 

แผนงาน งาน งบ 
 หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

แผนงาน 
การศึกษา 

งานระดับ 
ก่อนวัยเรียน 
และ 
ประถมศึกษา 

งบ 
ลงทุน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ 
ไฟฟ้า
และ 
วิทย ุ

กล้องโทรทัศน์ 
วงจรปิด 

พร้อมติดต้ัง 
จ านวน 1 ชุด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง
กล้อง ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
ของ อบต.บางปลาม้า 
รายละเอียด 
- กล้องวงจรปิด 
ชนิดเครือข่าย  
แบบมุมมองคงท่ี 
ส าหรับติดต้ังภายใน
อาคาร ส าหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัย
ท่ัวไป จ านวน 10 ตัว 
 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง
กล้อง ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
ของ อบต.บางปลาม้า 
รายละเอียด 
- กล้องโทรทัศน์ 
วงจรปิด 
ชนิดเครือข่าย  
แบบมุมมองคงท่ี  
ส าหรับติดต้ังภายใน 
อาคาร ส าหรับใช้ใน 
งานรักษาความ 
ปลอดภัยท่ัวไป  
จ านวน 10 ตัว 
 

 

 

/- กล้องวงจร... 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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แผนงาน งาน งบ 
 หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

      - กล้องวงจรปิด 
ชนิดเครือข่าย  
แบบมุมมองส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร  
ส าหรับใช้ในงานรักษา 
ความปลอดภัยท่ัวไป  
จ านวน 6 ตัว 
- อุปกรณ์บันทึกภาพ
ผ่านเครือข่าย 
 (Network Video 
Recorder)  
แบบ 16 ช่อง  
จ านวน 1 ตัว 
- อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ 
แบบ POE 8 ช่อง  
จ านวน 1 ตัว  
- เครื่องส ารองไฟฟ้า  
ขนาด 1,000 VA  
จ านวน 4 ตัว 
- โทรทัศน์ แอลอีดี 
(LED TV)  
ขนาดไม่น้อยกว่า  
21.5 นิ้ว  
จ านวน  1 เครื่อง 
- ตู้เก็บอุปกรณ์ CCTV  
พร้อมอุปกรณ์  
จ านวน 1 ตัว 
- สายสัญญาณ (UTP) 
ภายใน 
- สายสัญญาณ (UTP) 
ภายนอก 

- กล้องโทรทัศน์ 
วงจรปิด 
ชนิดเครือข่าย  
แบบมุมมองคงท่ี  
ส าหรับติดต้ังภายนอก 
อาคาร ส าหรับใช้ใน 
งานรักษาความ 
ปลอดภัยท่ัวไป  
จ านวน 6 ตัว 
- อุปกรณ์บันทึกภาพ 
ผ่านเครือข่าย 
(Network Video 
Recorder)  
แบบ 16 ช่อง  
จ านวน 1 เครื่อง 
- อุปกรณ์กระจาย 
สัญญาณ แบบ POE 
(POE L2 Switch)  
ขนาด 8 ช่อง  
จ านวน 2 ตัว 
- เครื่องส ารองไฟฟ้า  
ขนาด 1 KVA  
จ านวน 1 ตัว 
- โทรทัศน์ แอลอีดี  
(LED TV)  
ขนาดไม่น้อยกว่า 
21.5 นิ้ว  
จ านวน  1 เครื่อง 
- ตู้ส าหรับจัดเก็บ 
อุปกรณ์ 19 นิ้ว 6 U  
พร้อมอุปกรณ์  
จ านวน 1 ตู้ 

 

 

/- อุปกรณ์ติดต้ัง... 
ส าเนาถูกต้อง 

  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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แผนงาน งาน งบ 
 หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

      - อุปกรณ์ติดต้ัง 
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมติดต้ัง 
(หนังสือกรมส่งเสริม 
การปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27  
มิถุนายน 2559  
หนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย  
ท่ี มท 0808.2/
ว 1555 ลงวันท่ี 22  
มีนาคม 2560 
และจัดหาตามบัญชี 
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ของส านักงบประมาณ) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  
(พ.ศ.2561-2564)  
หน้า 362/9) 

- สายสัญญาณ (UTP)   
ชนิด Cat 6 
(หนังสือกรมส่งเสริม 
การปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27  
มิถุนายน 2559  
หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  
ท่ี มท 0808.2/
ว 1555 ลงวันท่ี 22  
มีนาคม 2560 
และจัดหาตามบัญชี 
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ของส านักงบประมาณ) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  
(พ.ศ.2561-2564)  
หน้า 362/9) 

 มีสมาชิกท่านใดสอบถามในรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมขอมติท่ีประชุม 
โปรดยกมือขึ้นออกเสียงด้วยครับ 
- ผู้ใดเห็นชอบให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2561  โปรดยกมือขึ้น 
- ผู้ใดไม่เห็นชอบให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2561  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 16  
 เห็นชอบ   15 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    1 
มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2543 ข้อ 29 ด้วยคะแนนเสียง 
15 เสียง 

 

/ระเบียบวาระ... 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ือง พิจารณา  
นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

เร่ืองท่ี 4 ญัตติ เร่ือง ขอกันเงิน  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

เร่ืองที่ 4 ญัตติ เร่ือง ขอกันเงิน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2558 
 ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรค
หนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นหรือกรณีมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวท่ีท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปล่ียนหรือ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
 กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้วหากไม่ได้
ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าวให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 
ขอเชิญท่านประธานสภาฯ ครับ  

นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

 ตามท่ีสภาฯ ได้อนุมัติ ด าเนินการตามรายการโอนงบประมาณรายจ่ายข้างต้น จ านวน 
7 โครงการ/รายการ เป็นจ านวนเงิน 4,339,300 บาท (ส่ีล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันสาม
ร้อยบาทถ้วน) และด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดต้ัง จ านวน ๑ ชุด เป็นเงินจ านวน 482,000 บาท         
(ส่ีแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) แต่เนื่องจากใกล้ส้ินปีงบประมาณแล้ว จึงขอให้สภาฯ 
พิจารณา ในกรณีดังกล่าว ซึ่งเป็นรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์  และ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ซึ่งยัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินจ านวนดังกล่าว จึงขอให้สภาฯ ลงมติ
อนุมัติกันเงินดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

 มีสมาชิกท่านใดสอบถามในรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมขอมติท่ีประชุม 
โปรดยกมือขึ้นออกเสียงด้วยครับ 
- ผู้ใดอนุมัติใหก้ันเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี โปรดยกมือขึ้น 
- ผู้ใดไม่อนุมัติให้กันเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี โปรดยกมือขึ้น 
 

 

 

 

 

 

/มติท่ีประชุม... 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 16  
 เห็นชอบ   15 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    1 
มีมติเห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 ข้อ 59 ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง         
เพื่อด าเนินการตามรายการโอนงบประมาณรายจ่ายข้างต้น จ านวน 7 โครงการ/รายการ        
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,339,300 บาท (สี่ล้านสามแสนสามหม่ืนเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
และด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด พร้อมติดต้ัง จ านวน ๑ ชุด เป็นเงินจ านวน 482,000 บาท (ส่ีแสนแปดหมื่นสองพัน
บาทถ้วน) ต่อไป     

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ือง พิจารณา  
นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

เร่ืองที่ 5 ญัตติ เร่ือง เพื่อพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหาร          
ส่วนต าบลบางปลาม้า ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

 ด้วยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า         
ขอน าเรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า            
ในข้อ 1 (๖) ผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ และข้อ 1 (๗) หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง ให้สภาฯ พิจารณาเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 
 แนวทางการแต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
เพื่อให้การจัดการศึกษาขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ได้อย่างแท้จริง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
ดังนี้ 
 1.  แต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) ผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธานกรรมการ 
 (2) ผู้ทรงคุณวุฒิ     รองประธานกรรมการ 
 (3) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ 
 (4) ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนฯ ท่ีเกี่ยวข้อง  กรรมการ 
 (5) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  กรรมการ 
 (6) ผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ   กรรมการ 
 (7) หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง  กรรมการ 
  ท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ (ถ้ามี) 
 (8) ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ  กรรมการและเลขานุการ 

 

 

  

/2. ให้คณะกรรมการ... 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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  2. ให้คณะกรรการการศึกษาฯ ตามข้อ 1 (3) ถึง (8) ร่วมกันพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ                
เพื่อเป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ 
 3. ให้จ านวนกรรมการตามข้อ 1 (1) (๒) (๕) (๖) และ (๗) รวมกันต้องมีจ านวนมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนคณะกรรมการการศึกษาฯ ท้ังหมด 
 4. ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี 
 5. ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ มีอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

เพื่อให้การด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยตามแนวทางการแต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษาฯ จึงขอให้สภาฯ มอบหมายสมาชิกฯ 
ตามข้อ 1 (๖)  ผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ  จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ และ          
ข้อ 1 (7) หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ (ถ้ามี) จ านวน 1 คน 
เป็นกรรมการ ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอบุคคลเป็นคณะกรรมการการศึกษาฯ โดยให้เสนอครั้งละ
ล าดับ จนครบจ านวน โดยมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่า 2 คน เริ่มเสนอรายช่ือตามแนว
ทางการแต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษาฯ ตามข้อ 1 (๖)  ผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ  
จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 

นายสมควร  บุญมีรอด 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 5) 

ขอเสนอ นายจ าลอง  หนูทา ส.อบต.หมู่ท่ี 12 
 

นายชลอ แก้ววิชิต 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 6) 

ขอรับรอง 

นายสิทธิชัย เปล่ียนศาสตร์ 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 9) 

ขอรับรอง 

นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่ามติท่ีประชุมแห่งนี้มีมติให้ นายจ าลอง  หนูทา ส.อบต.
หมู่ท่ี 12 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ตามแนวทางการแต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษาฯ ข้อ 1 (6) 
ต่อไปขอเชิญเสนอรายช่ือตามแนวทางการแต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษาฯ ข้อ 1 (7)  หัวหน้า
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ (ถ้ามี) จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 

นางสาวสุจิต  ประทีปทอง   
ส.อบต.หมู่ท่ี 4 

ขอเสนอ นางสมพร จึงเจริญศิลป์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางปลาม้า 
ต าบลบางปลาม้า อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 

นายสุจินต์  พงษ์เพียร 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 10) 

ขอรับรอง 

นายจ าเป็น  แสงสว่าง 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 11) 

ขอรับรอง 

 

 

 

  

 

/2. ให้คณะกรรมการ... 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

สรุปมติท่ีประชุมแห่งนี้ได้มอบหมายให้สมาชิกฯ นายจ าลอง  หนูทา ส.อบต.หมู่ ท่ี  12       
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ตามแนวทางการแต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษาฯ ข้อ 1 (6) และ           
นางสมพร จึงเจริญศิลป์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางปลาม้า              
ต าบลบางปลาม้า อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง ตามแนวทางการแต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษาฯ ข้อ 1 (๗) 

นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติท่ีประชุม โปรดยกมือขึ้น
ออกเสียงด้วยครับ 

 - ผู้ใดเห็นชอบ เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ปลาม้า ในข้อ 1 (๖) นายจ าลอง  หนูทา ผู้ทรงคุณวุฒิ และข้อ 1 (๗) นางสมพร จึงเจริญศิลป์ 
หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง โปรดยกมือขึ้น 
- ผู้ใดไม่เห็นชอบ เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ปลาม้า ในข้อ 1 (๖) นายจ าลอง หนูทา ผู้ทรงคุณวุฒิ และข้อ 1 (๗) นางสมพร จึงเจริญศิลป์ 
หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 16  
 เห็นชอบ   15 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    1 
มีมติเห็นชอบ เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา
ม้า ในข้อ 1 (๖) นายจ าลอง  หนูทา ผู้ทรงคุณวุฒิ และข้อ 1 (๗) นางสมพร จึงเจริญศิลป์ 
หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง 

นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

เมื่อสภาฯ เห็นชอบ ให้ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล  
บางปลาม้า ในข้อ 1 (๖) และข้อ (๗) แล้ว ในขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการการศึกษาฯ        
ตามข้อ 1 (3) ถึง (๘) ร่วมกันพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒเพื่อเป็นประธานกรรมการและ     
รองประธานกรรมการ และให้คณะกรรมการการศึกษาฯ มีอ านาจหน้าท่ีตามค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

/2. ให้คณะกรรมการ... 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง พิจารณา  
นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

เร่ืองที่ 6 ญัตติ เร่ือง เพื่อพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

  ด้วยสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ขอน าเรื่อง การแต่งต้ัง
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า            
ในข้อ 8 (3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสภามอบหมาย จ านวน 2 คน          
เป็นกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 
 ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี พ.ศ. 2557 ข้อ 8 (3)  ก าหนดให้มีสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภามอบหมาย จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ  

  เพื่อให้การด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางปลาม้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้สภาฯ มอบหมายสมาชิกฯ จ านวน 2 คน             
เป็นกรรมการ ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอบุคคลเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
โดยให้เสนอครั้งละล าดับ จนครบจ านวน โดยมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่า 2 คน เริ่มเสนอ
รายช่ือผู้เป็นคณะกรรมการกองทุนฯ คนท่ี 1 

นายชลอ แก้ววิชิต 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 6) 

ขอเสนอ นางสาวสุจิต  ประทีปทอง ส.อบต.หมู่ท่ี 4 
 

นายสมควร  บุญมีรอด 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 5) 

ขอรับรอง 

นายสุจินต์  พงษ์เพียร  
ส.อบต.หมู่ท่ี 10 

ขอรับรอง 

นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่ามติท่ีประชุมแห่งนี้มีมติให้ นางสาวสุจิต  ประทีปทอง  
ส.อบต.หมู่ ท่ี  4 เป็นคณะกรรมการกองทุนฯ คนท่ี 1 ต่อไปขอเชิญเสนอรายช่ือผู้เป็น
คณะกรรมการกองทุนฯ คนท่ี 2 

นายวสันต์  ฮวดหอม  
(ส.อบต.หมู่ท่ี 3) 

ขอเสนอ นางดารณี  วงษ์จันทร์ ส.อบต.หมู่ท่ี 12 
 

นายชาญยุทธ  ศรีสุวรรณ 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 1) 

ขอรับรอง 

นายสิทธิชัย เปล่ียนศาสตร์ 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 9) 

ขอรับรอง 

นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

สรุปมติท่ีประชุมแห่งนี้ได้มอบหมายให้สมาชิกฯ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า จ านวน 2 คน ดังนี้ 
 1. นางสาวสุจิต   ประทีปทอง  ส.อบต.หมู่ท่ี 4 
 2. นางดารณี   วงษ์จันทร์  ส.อบต.หมู่ท่ี 12 

 

 

 

/มีท่านสมาชิก... 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 



~ 32 ~ 
  

f:\1lpa+กิจการสภา\61กิจการสภา\3. สมัยท่ี 3\5.61ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2-2561ยังไม่รับรอง.docx 

นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี กระผมขอมติท่ีประชุมสภาฯ          
โปรดยกมือขึ้นออกเสียงด้วยครับ 
- ผู้ใดเห็นชอบ เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ ขององค์การบริหารส่วนต าบล          
บางปลาม้า ในข้อ 8 (3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภามอบหมาย จ านวน 2 คน 
เป็นกรรมการ โปรดยกมือขึ้น 
- ผู้ใดไม่เห็นชอบ เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางปลาม้า ในข้อ 8 (3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสภามอบหมาย           
จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 16  
 เห็นชอบ   15 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    1 
มีมติเห็นชอบ เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ ขององค์การบริหารส่วนต าบล          
บางปลาม้า ในข้อ 8 (3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีสภามอบหมาย             
จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ ดังนี้ 
 1. นางสาวสุจิต  ประทีปทอง  ส.อบต.หมู่ท่ี 4 
 2. นางดารณี   วงษ์จันทร์  ส.อบต.หมู่ท่ี 12 
ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง พิจารณา  
นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

เ ร่ืองที่  7 ญัตติ เ ร่ือง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี         
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า          
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559  
 ข้อ 22 (3) ก าหนดให้ ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีท่ี
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง 
 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีท่ีเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น
จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
 ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันไม่ให้ด าเนินการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง 
 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ท่ีท่านนายกฯ ได้เสนอมานั้น ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว         
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

 

 

 

/มีท่านสมาชิก... 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

ครับ กระผมขอให้ท่านสมาชิกได้ดูตามร่างแผนฯ ท่ีได้จัดส่งให้กับทุกท่าน และมีสมาชิกท่านใด
จะแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงในส่วนใดหรือไม่ เชิญครับ   

นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 1 ท่ีท่านนายกได้เสนอมาหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี กระผมขอมติท่ีประชุมสภาฯ          
โปรดยกมือขึ้นออกเสียงด้วยครับ 

 - ผู้ใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 
โปรดยกมือขึ้น 
- ผู้ใดไม่เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 16  
 เห็นชอบ   15 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    1 
มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 
ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่นๆ 
นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ให้สภาฯ แห่งนี้ได้รับทราบหรือไม่เชิญครับ ขอเชิญท่านน าชัย ฯ 
ครับ 

นายน าชัย  ใจวิวัฒน์พงศ์ 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 4) 

เรื่อง การซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ต้องด าเนินการอย่างไรบ้างครับ ต้องมีการบันทึก
รายงานการประชุมหมู่บ้านแนบมาด้วยไหมครับ 

นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

ให้มาเขียนแบบยื่นค าร้อง ท่ี อบต.บางปลาม้าด้วยครับ 

นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

เรื่องแรก เรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ จาก นางสนิท  แก้ววิชิต  เมื่อ 18 กรกฎาคม 2560         
ว่าได้รับความเดือนร้อนเรื่องปิดทางเข้า-ออก เนื่องจาก นายด ารง  กองทวี ได้ปิดทางเข้า-ออก 
บริเวณหมู่ท่ี 1 ต าบลบางปลาม้า อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี นั้น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ได้ด าเนินการตรวจสอบโดยให้ส านักงานท่ีดิน
จังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรังวัดตรวจสอบทางสาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 1  
ซึ่งค่าใช้จ่ายในการรังวัดฯ รายนายด ารง  กองทวี เป็นจ านวนเงิน 3,330 บาท (สามพันสามร้อย
สามสิบบาทถ้วน) ครับ 

 

 

 

 

 

/เรื่องท่ี 2... 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

เรื่องท่ี 2 เรื่อง การขอรังวัดท่ีดินทางสาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 1 (บ้านยอด) ในวันท่ี 27 
มิถุนายน 2561  
 กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ได้มีการออกรังวัดท่ีดินสาธารณประโยชน์ 
แต่เนื่องด้วยความในการหาหมุดหลักเขตนั้น มีความลึก 1.00-3.00 ม. ไม่สามารถขุดหาเสา
หมุดหลักแนวเขตได้ และพื้นท่ีการท างานมีขนาดเล็กไม่สามารถน าแบ็คโฮขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางปลาม้า ซึ่งเป็นรถท่ีมีขนาดใหญ่เข้าท างานไม่ได้ เพื่อให้การด าเนินงานรังวัดท่ีดิน
ทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ได้ด าเนินการจ้างเหมารถ
แบ็คโฮ ขนาดเล็ก เพื่อใช้ขุดหาหลุมหลักเขต ในวันท่ี 27 มิถุนายน 2561 ต้ังแต่เวลา 09.30-
17.00 น. จ านวน 1 วัน จ านวน 7 ช่ัวโมงๆ ละ 600. - บาท เป็นเงิน 4,200.- บาท            
(ส่ีพันสองร้อยบาทถ้วน)  ครับ  

นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

เรื่องท่ี 3 เรื่อง ขอความช่วยเหลือเปิดทางน้ าล ารางสาธารณประโยชน์ 
 ตามท่ีศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอบางปลาม้า แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี กรณี นายเชิง               
สุทธลักษณ์ อยู่บ้านเลขท่ี 91/2 หมู่ท่ี 6 ต าบลบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับความเดือน
ร้อนจากการบุกรุกท่ีล ารางสาธารณประโยชน์ท าให้ไม่สามารถระบายน้ าเข้าไปในพื้นท่ีเพื่อท า
การเกษตรได้ นั้น 
 เพื่อให้เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนดังกล่าว ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนและเป็นท่ี
ยุติ องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า จึงได้ด าเนินการขอรังวัดท่ีดินทางสาธารณประโยชน์
ดังกล่าวและแผนกรังวัดท่ีดินจังหวัดสุพรรณบุรี ด าเนินการออกรังวัดฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายรังวัด 
6,460 บาท (หกพันส่ีร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดย นายส าราญ สวนจันทร์ ช่างรังวัด ครับ  

นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

เรื่องท่ี 4 เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างอาคารสถานีส่งสัญญาณระบบทรูมูฟเอช ยูนิเวอร์แซล 
คอมมินิเคช่ัน จ ากัด 
 หนังสือส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ท่ี สพ 0022/1093                
ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2561 เรื่อง  แจ้งผลการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
 ตามท่ีนายลออ ดิษฐวุฒิ มอบอ านาจให้ นายมานพ  แก้วเนตร ขอตรวจสอบการใช้ท่ีดิน
ตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 16645 เลขท่ีดิน 123 ต าบลบางปลาม้า อ าเภอบางปลาม้า จังหวัด
สุพรรณบุรี ว่าเป็นท่ีดินประเภทใดและสามารถประกอบกิจารเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์และ
ระบบทรูมูฟเอช นั้น 
 ส านักงานโยธาธิการและผังเมือจังหวัดสุพรรณบุรีได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว พื้นท่ี
ดังกล่าว อยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณหมายเลข 3.12 ท่ีดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การ
อยู่อาศัย สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ และการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ส าหรับการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อกิจการอื่นให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการใน
อาคารท่ีไม่ใช้อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 

 

 

 

/ท่ีดิน... 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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  ท่ีดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อกิจการตามท่ีก าหนด ดังต่อไปนี้ 
(1) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจ าพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(2) คลังน้ ามันและสถานท่ีเก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะท่ีสาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามัน

เช้ือเพลิง เพื่อการจ าหน่าย 
(3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานท่ีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานท่ี

เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามัน
เช้ือเพลิง 

(4) จัดสรรท่ีดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(5) จัดสรรท่ีดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่

อาศัย และมีพื้นท่ีไม่เกินร้อยละสามสิบของพื้นท่ีโครงการท้ังหมด 
(6) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(7) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
 โดยสรุป จากการตรวจสอบกับข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ตามกฎกระทรวงฝัง
เมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2560 บริเวณท่ีขอตรวจสอบเป็นการใช้ท่ีดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ซึ่งกิจการเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ระบบทรูมูฟเอช สามารถด าเนินการ
ได้ 
 อนึ่ง การก่อสร้างอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างใดๆ ขอให้ตรวจสอบกับกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้องและกิจการใดๆ ท่ีมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพอนามัย 
วิถีชีวิต หรือส่วนได้เสียเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น ควรจัดท าประชาพิจารก่อนด้วย 
 กระผมจึงขอแจ้งท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน หากมีการก่อสร้างอาคารสถานีส่งสัญญาณฯ 
ทุกระดับ ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ขอให้สมาชิกฯ ทุกท่าน ติดตามและ
แจ้งให้ องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้าทราบด้วยครับ 

นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

เรื่องท่ี 5 เรื่อง โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ท่ีทุกภาคส่วน       
มีส่วนร่วม 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไ ด้ร่ วมกับมหาเถรสมาคม ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย และส านักงานกองทุนส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ลงนาม
บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด าเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัด
ตามแนวทาง 5 ส ท่ีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุม
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้าน
สาธารณูปการท่ีก าหนดให้ด าเนินโครงการวัดสร้างสุขด้วยหลัก 5ส และมติมหาเถรสมาคม ครั้งท่ี 
2/2561 มติท่ี 34/2561 เรื่อง ขอความเห็นชอบการด าเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข
โดยมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด าเนินโครงการฯ มี
สาระส าคัญในการท าชุมชนให้เข้มแข็ง โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนด้วยแนวทาง 5ส เพื่อให้
ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการท าชุมชนให้เข้มแข็ง และวัดพร้อมเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่าง
ยั่งยืน นั้น 

 

 

/ส านักงาน...  

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ   
ตามโครงการดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ส่งแบบรายงานการสมัครเข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัด              
ตามแนวทาง 5ส ท่ีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า คือ วัดเสาธง 
หมู่ ท่ี 5 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 โดย พระสมหวัง อานน̣ โท           
ต าแหน่ง เจ้าอาวาสวัดเสาธง  
 2. ได้สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทาง http://www.happytemple.in.th/#               
  1) องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า โดย นายไพบูลย์  ยิ้มประเสริฐ 
ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ผู้ประสานงาน คือ นางสาวพรนภา        
วัฒนชีวโนปกรณ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  
  2) วัดเสาธง โดย พระสมหวัง อานน̣โท ต าแหน่ง เจ้าอาวาส ผู้ประสานงาน คือ 
พระสมหวัง อานน̣โท ต าแหน่ง เจ้าอาวาสวัดเสาธง และตัวแทนคณะกรรมการวัด คือ นายสนั่น 
ยิ้มประเสริฐ ต าแหน่ง ไวยาวัจกร 

นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

เรื่องท่ี 6 ขอขอบคุณท่ีทุกท่านร่วมกันด าเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาคูคลองต้ืนเขินและกีด
ขวางทางน้ าและปรับปรุงคันคลองให้มีภูมิทัศน์ท่ีสะอาดและสวยงาม เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 
2561 ณ บริ เวณคลอง  หมู่ ท่ี  5 และหมู่ ท่ี  6 ต าบลบางปลาม้า อ าเภอบางปลาม้า                      
จังหวัดสุพรรณบุร ี 

นาง วั น เพ็ญ   สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

เรียนแจ้งสมาชิกฯ ทุกท่าน หากมีการประชุมสภาฯ ถ้าท่านใดลาประชุมฯ ให้มาเขียนใบลา           
ท่ีส านักปลัด ด้วยนะคะ 

ที่ประชุม - รับทราบ - 
นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ให้สภาฯ แห่งนี้ได้รับทราบหรือไม่เชิญครับ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
สภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี 2/๒๕61 และขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้สละเวลามาร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บัดนี้ 

ปิดประชุม เวลา  ๑2.5๐  น. 
 
   

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

 

 

 

 

 

 

 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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ลงช่ือ ......................................................................  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายวิศิษฏ์    จันทร์ฉาย) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
 
 
 
 

ลงช่ือ ......................................................................  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
(นายอภิวัฒน์    สุขส าราญ  ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2561 
ได้ตรวจเรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ.2561 

จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 

ลงช่ือ.......................................................... ประธานกรรมการ 
(นายชลอ   แก้ววิชิต) 

ส.อบต.หมู่ท่ี 6 
 
 
 
 

ลงช่ือ.......................................................... กรรมการ 
(นายวิมล   นิ่มอนงค์) 

ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
 
 
 
 

ลงช่ือ.......................................................... เลขานุการ/กรรมการ 
(นายสมควร   บุญมีรอด) 

ส.อบต.หมู่ท่ี 5 


