
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี  พ.ศ. 2565 
วันที ่ 22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม  
1. นายเรวัตร  กาหลง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 
2. นายสุเทพ  อุปฌาย ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 
3. นางสาวรวิภา   ศรีจันทจร เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นต าบลบงเหนือ 
4. นายบัณฑิต เบ้าค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 1 
5. นายปิยะ เพชรพัฒนมงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 3 
6. นายศักดิ์ชัย เบิกสีใส  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 4 
7. นายทุย   ภูมิภักดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 6 
8. นายสถิตย ์ ช่างสงวน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 7 
9. นางนุสสรณ ์ เต็มตาวงษ ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 8 

10. นายวนัชัย  ศรีสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 11 

ผู้มาร่วมประชุม   จ านวน 11 คน  
ผู้ลาประชุม  จ านวน  2  คน  
ผู้ไม่มาร่วมประชุม  จ านวน  -  คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายสมชาติ  ทิพศิลา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 
2 นายประเสริฐ  นาเมืองรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 
    3 นายไพฑูรย์   ศึกสะท้าน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 

4 นายปิยวิทย์  โชติเกียรติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ  
5 นายเขียน  ศิริวงศ์นาค เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 
6 นายทศพร   ทันแล้ว หัวหน้าส านักงานปลัด 
7 นายสมชาย  ค าควร ผู้อ านวยการกองชา่ง 
8 นายธวชัชัย  ใบภักดี ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม 
9 นางสุฎารัตน์  ศิริจันทร์ ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม 

10 นางสาวศิริรัตน์  เยาวจิตต์  หัวหน้าฝุายการเงินและบัญชี  
11 นายบุญมี   ศูนยราช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.  
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายเรวัตร  กาหลง ประธานสภาองค์การบาริหารส่วนต าบลบงเหนือ ได้ตรวจ

และนับจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  - สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ คณะผู้บริหาร       

หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
บงเหนือ ทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ                
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565 

   ซึ่งในวันนี้ เราก็จะมีเรื่องในประเด็นหลักๆ ที่จะน าเสนอเพ่ือให้ที่ประชุม  
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือได้รับทราบและพิจารณาร่วมกัน รายละเอียด
ปรากฏตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจกไปแล้ว  

ที่ประชุม   - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ  
   3.1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหาร
   ส่วนต าบลบงเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ  - ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 
 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชน  
ในเรื่องการจัดท างบประมาณการใช้จ่าย และผลการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น และระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดคณะกรรมการติดตามและ
 ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ท าการติดตามและประเมินผ ลแผนพัฒนา
 ท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
 แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
 แผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
 เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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   และครั้งนี้ เพ่ือรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือได้รับทราบ    
แล้วเสนอผู้บริหาร คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประธานสภาฯ จากนั้นก็ประกาศ
ให้ประชาชนทราบ โดยทั่วกัน ซึ่งเอกสารการรายงานติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แจกให้ไปแล้ว ส่วนรายละเอียด
ต่างๆ จะให้ผู้รับผิดชอบเป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบ   

นักวิเคราะห์ฯ  - ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 
บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนใน
เรื่องการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการ บริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่  3)          
พ.ศ. 2561 ก าหนดคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ท า
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 

ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล บงเหนือ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้
จ่าย และผลการด าเนินงานในรอบปีรวมทั้งการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา
ท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ดังต่อไปนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 
“บงเหนือน่าอยู่ ควบคู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม และการศึกษา” 

   ข. พันธกิจ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ มีดังนี้ 
1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้สะดวก

และท่ัวถึง 
2) พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างประชากรเศรษฐกิจ และสังคมในอนาคต 
3) พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพเสริม และส่งเสริมภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
4) สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาการเกษตรตามแนวทางพระราชด าริ

เศรษฐกิจพอเพียง 
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5) ส่งเสริม พัฒนาความรู้เรื่องเทคโนโลยีการเกษตร และพัฒนาศักยภาพ
ด้านการเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร 

6) ให้ความส าคัญกับการสร้างคนให้มีความรู้ มีคุณภาพ มีความสุขและ     
มีครอบครัวที่อบอุ่น        

7) สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และการพัฒนา
ท้องถิ่น 

8) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านกีฬา แก่เยาวชน อย่างทั่วถึง
และจริงจัง 

         9) เฝูาระวัง ปูองกัน และระงับโรคติดต่อ 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  
     องค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
รวม 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
   1.1  แนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- ก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษา เส้นทาง สะพาน การคมนาคมขนส่งและระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

   - จัดสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือการอุปโภคบริโภค 

   - สนับสนุน ปรับปรุงระบบไฟฟูาหมู่บ้าน และไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะ  

   1.2  แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

        - ก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษา แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  

   1.3  แนวทางการพัฒนาด้านสังคม สวัสดิการ และชุมชนเข้มแข็ง 

        - การจัดท าผังเมือง 

        - การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

        - การบริการประชาชน และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 

        - การสนับสนุนส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภค 

        - การแก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริตคอรัปชั่น 

        - การจัดหาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้ยากไร้ 
- จัดหา/จัดตั้งกองทุน และสวัสดิการส าหรับคนชรา ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

        - สนับสนุน ส่งเสริม  การจัดตั้งกลุ่มมวลชนเข้มแข็ง 
- สนับสนุน ส่งเสริม ประชาธิปไตย กระบวนการประชาสังคม และการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน 

        - การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1.4  แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ 
ภาคเอกชนและหน่วยงานอ่ืน 

        - การบูรณาการโครงการพัฒนา ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   1.5  แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 

        - การอนุรักษ์ จัดตั้งปุาชุมชน 

        - การอนุรักษ์ รักษา และปูองกันปุาต้นน้ า 

        - การจัดระบบ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 



 

 - 5 - 

        - การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในชุมชนให้มีคุณภาพ 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ หรือจัดสร้างสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจส าหรับ
ประชาชนในท้องถิ่น 

- รณรงค์และปลุกจิตส านึกประชาชนในท้องถิ่น ให้หวงแหนและช่ วยกันรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติ ของชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

   2.1  แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มอาชีพต่างๆ 

        - สนับสนุน การจัดตั้งกลุ่มประกอบอาชีพเสริม 

        - สนับสนุนแหล่งเงินทุน เครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพเสริม  

        - ส่งเสริม อบรมการฝึกอาชีพ และให้ความรู้ในการประกอบอาชีพเสริมต่างๆ 

        - จดัหาตลาดรองรับสินค้า ผลิตภัณฑ์ และหลักประกันราคา 

   2.2  แนวทางการจัดตั้งสหกรณ์  ร้านค้าชุมชน 

- ส่งเสริม สนับสนุน หมู่บ้านให้มีการจัดตั้งร้านค้าสหกรณ์และการรวมกลุ่มใน
รูปแบบสหกรณ์ 

        - ฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกบัการบริหารจัดการบัญชี การเงิน การคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา  กีฬา  และประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

   3.1  แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา 

        - จัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษา 

        - สนับสนุน  ส่งเสริม บุคลากรท้องถิ่นให้มีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า 

        - พัฒนาการศึกษา และสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา 

        - สนับสนุน ส่งเสริม การจัดหาวัสดุอุปกรณ์  สื่อประกอบการเรียนการสอน 

-  สนับสนุน จัดหาอาหารเสริมนม และอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนและเด็ก     
ก่อนวัยเรียน 

        - ปรับปรุง จัดสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ให้เพียงพอตามความต้องการ 

        - ส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับโรงเรียน หรือสถานศึกษาในท้องถิ่น 

   3.2   แนวทางการพัฒนาด้านกีฬา 

        - สนับสนุน ส่งเสริม การจัดการแข่งขันกีฬา และการออกก าลังกาย 

        - สนับสนุน ส่งเสริม การจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา 

- สนับสนุน การจัดสร้างสนามกีฬาประจ าหมู่บ้ าน ประจ าต าบล เ พ่ือการ           
ออกก าลังกาย 

-  สนับสนุนส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับโรงเรียนหรือสถานศึกษาในท้องถิ่น      
ด้านกีฬา 

   3.3   แนวทางการอนุรักษ์  และพัฒนาด้านประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 

- สนับสนุน ส่งเสริม การจัดงานตามวันส าคัญทางศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม
ต่างๆ 

        - ฟ้ืนฟู  อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย์ และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

4.1  แนวทางการพัฒนาด้านเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย์ และการเกษตรตาม
แนวพระราชด าริ 
- สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

        - ก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษา แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  

        - ปรับปรุง พัฒนาพื้นฐานด้านเกษตรกรรม 

        - พัฒนาและจัดระบบการจัดการด้านปศุสัตว์  
         - พัฒนาปรับปรุง และจัดสร้างระบบชลประทานเพื่อการเกษตร อย่างมีคุณภาพ 
        - ส่งเสริมสนับสนุน การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน 

        - สนับสนุน จัดหาวัตถุดิบ  หรือเมล็ดพันธุ์การเกษตร 

        - ส่งเสริมสนับสนุน และฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 
        - สนับสนุน และบูรณาการ การพัฒนาร่วมกับเกษตรอ าเภอ  และเกษตรต าบล 

   4.2  แนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการเกษตร 

        - ฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร  และเกษตรสมัยใหม่ 
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านการเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร และแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ 

        - ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ การจัดการด้านการตลาด 

        - ฝึกอบรมและให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพ  และแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

       - ส่งเสริมฝึกอบรม และให้ความรู้ เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ 
        - สนับสนุนการขยายเขตไฟฟูาเพ่ือการเกษตร 

- บูรณาการการพัฒนาร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบล 

        ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

   5.1  แนวทางการป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
        - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคท่ีถูกสุขลักษณะ 

        - ส่งเสริม สนับสนุน การก าจัดสื่อ-พาหะน าโรคต่างๆ  
        -  สนับสนุน การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเคมีภัณฑ์ในการก าจัดและควบคุมโรคติดต่อ 
        - พัฒนาระบบการก าจัดของเสีย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลต่างๆ อย่างมีคุณภาพ 
        - ปูองกันและก าจัดมลพิษภายในชุมชน 

        - สนับสนุน และบูรณาการ การพัฒนาร่วมกับสถานีอนามัยประจ าต าบล 

   5.2  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต 
        - สนับสนุน ส่งเสริมการออกก าลังกาย และการนันทนาการ 

         - สนับสนุน ส่งเสริมการกินดี อยู่ดี มีประโยชน์ 
         - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน เกี่ยวกับการวางแผนการมีบุตร 
        - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การดูแลแม่และเด็ก 

        - ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาสถาบันครอบครัว 
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ง. การวางแผนการพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

และแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพ้ืนที่ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 โดยได้
ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 3 รวม 149 โครงการ งบประมาณ 124,792,000 บาท สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้   

 

                             จ านวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2564 

โครงการ งบประมาณ 
1. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 105 104,262,000 
2. ด้านเศรษฐกิจ - - 
3. ด้านการศึกษา กีฬาและประเพณวีัฒนธรรมท้องถิ่น 30 12,450,000 
4. ด้านเกษตรกรรม เกษตรอินทรยี์และเทคโนโลยีการเกษตร 11 7,180,000 
5. ด้านสาธารณสุข 3 900,000 

รวมโครงการทั้งหมด 149 124,792,000 
 

 

   จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
(ท้ังนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563) โดยมีโครงการพัฒนาตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ จ านวน 108  โครงการ งบประมาณ 40,837,877 บาท 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ข้อบัญญัติ งบประมาณ 2564 

โครงการ งบประมาณ 
1. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 93 32,586,700 
2. ด้านเศรษฐกิจ - - 
3. ด้านการศึกษา กีฬาและประเพณวีัฒนธรรมท้องถิ่น 11 7,483,177 
4. ด้านเกษตรกรรม เกษตรอินทรยี์และเทคโนโลยีการเกษตร 1 498,000 
5. ด้านสาธารณสุข 2 270,000 

รวม 108 40,837,877 
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สรุปโครงการ/งบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2564) เปรียบเทียบกับ
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(ปี 2564) 

ข้อบัญญัต ิ
(ปี 2564) 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
1. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 105 104,262,000 93 32,586,700 
2. ด้านเศรษฐกิจ - - - - 
3. ด้านการศึกษา กีฬาและประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

30 12,450,000 11 7,483,177 

4. ด้านเกษตรกรรม เกษตรอินทรยี์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

11 7,180,000 1 498,000 

5. ด้านสาธารณสุข 3 900,000 2 270,000 
รวม 149 124,792,000 108 40,837,877 

โครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2564) เปรียบเทียบกับ ข้อบัญญัติ
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

   - โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี 2564) มีทั้งหมด 149  โครงการ 
- โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีทั้งหมด                             
จ านวน  108  โครงการ 

   - ระดับความส าเร็จตามเปูาหมาย คิดเป็นร้อยละ 72.48 
 งบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2564) เปรียบเทียบกับ ข้อบัญญัติ
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

   - งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2564) ทั้งหมด  
จ านวน  124,792,000  บาท     

   - งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ทั้งหมด จ านวน  40,837,877 บาท 

   - คิดเป็นร้อยละ 32.72  

ที่ประชุม  - รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจาณา 
  ๔.๑ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย         

ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2564 

ประธานสภาฯ - พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวด       
ค่าครุภัณฑ์  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ.  2564 รายละเอียดผมจะให้ หัวหน้าส านักงานปลัด เป็นผู้ชี้แจง 

หัวหน้าส านักงานปลัด - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4       
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ท าให้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน ซึ่งในส่วนของการขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ งบลงทุน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  All In One     
ส าหรับประมวลผล ดังนี้  

1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริการทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 
งบประมาณ 46,000 บาท   

2) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 
งบประมาณ 46,000 บาท   

3) แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล งบประมาณ 23,000 บาท   

   เหตุผล  
เนื่องจาก คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะพ้ืนฐานที่สูงขึ้น แต่ราคายังเท่าเดิม  

คุณลักษณะพ้ืนฐาน (เดิม) คุณลักษณะพ้ืนฐาน (ใหม่) 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน 
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
     1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บน
แ ผ ง ว ง จ ร ห ลั ก ที่ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้ 
หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลักขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB  
  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า        
6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน        
(12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จ านวน 
1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
     1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่บน
แ ผ ง ว ง จ ร ห ลั ก ที่ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้ 
หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลักขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB  
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คุณลักษณะพ้ืนฐาน (เดิม) คุณลักษณะพ้ืนฐาน (ใหม่) 
     2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
มีขนาด  ไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุ  ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน     
1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal)        
หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T         
หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว       
ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)          
และ Bluetooth 
 

     2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า มีขนาด  ไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน    
1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน 
(Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน     
1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแปูนพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า      
21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 
ac) และ Bluetooth 

ประธานสภาฯ - ตามที่หัวหน้าส านักงานปลัด ได้กล่าวถึงรายละเอียดการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง       
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ไปแล้วนั้น  ผมจะขอมติที่ประชุม
ว่าเห็นควรจะอนุมัติตามรายการดังกล่าว หรือไม่  

ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบอนุมัติ  คือ  
    เห็นชอบ  จ านวน 10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  จ านวน  -  เสียง 
    งดออกเสียง จ านวน  -  เสียง 

ประธานสภาฯ - ในช่วงนี้กระผมขอพักการประชุม เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน แล้วเริ่ม
 ประชุมอีกครั้งเวลา 13.30 น. ซึ่งล าดับถัดไปจะเป็นการพิจารณาอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย (โอนตั้งใหม่) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลังกลับมา
จากการรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ ครับ 

ที่ประชุม    - พักรับประทานอาหารกลางวัน   
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เริ่มประชุม  เวลา  13.30 น. 
 4.2 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย (โอนตั้งใหม่) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  

นายก อบต.บงเหนือ - ในการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาร พ.ศ. 2565 งบประมาณ  
ส่วนใหญ่จะเป็นการโอนตั้งใหม่ เพ่ือจะด าเนินการ ในหมวดของงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่ง เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนในพ้ืนที่บ้านบงเหนือ หมู่ที่ 1 และ 
บ้านบงเหนือนอก หมู่ที่  11 เกี่ยวกับถนนที่คับแคบ ท าให้การสัญจรหรือการ
คมนาคมของประชาชนในหมู่บ้าน ไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงอยากที่จะโอนงบประมาณ
รายจ่าย เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาของถนน ท าให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
มากขึ้น  

ส.อบต.หมู่ที่ 1  - อยากทราบว่าการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งนี้  จะโอนมาจากส่วนไหน
 เพราะคิดว่าในข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ งบประมาณต่างๆ  
ก็ลงตัวหมดแล้ว 

รองปลัด อบต.บงเหนือ - งบประมาณรายจ่ายที่ใช้โอนครั้งนี้ จะโอนจากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบบุคลากร ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจาก เราได้ตั้งงบประมาณส าหรับ
สมาชิกสภาฯ ไว้ จ านวน 24 ท่าน ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกสภาฯ จ าวน 12 ท่าน        
จึงท าให้มีงบประมาณเพียงพอในการโอนครั้งนี้   

ที่ประชุม   - รับทราบ  

ประธานสภาฯ - ล าดับต่อไปนี้จะเป็นการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย (โอนตั้งใหม่) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนรายละเอียดผมจะให้หัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณแต่ละรายการเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 

หัวหน้าส านักงานปลัด  - ในส่วนของส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย (โอนตั้งใหม่) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

 เหตุผลความจ าเป็น  
 - เนื่องจากไม่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ       

พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นรายการโครงการที่จะต้องด าเนินการ จึงจ าเป็นขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย (โอนตั้งใหม่) ดังนี้  

- แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่าย
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (บ าบัด/ฟื้นฟู/ผู้เสพและกลุ่มเสี่ยง)      
โอนลด จ านวนเงิน 50,000 บาท  

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบด า เนินงาน   
ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติราชการ  ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมประชาคม โครงการอบรมให้ความรู้และจัดเวที          
ประชุมประชาคม โอนเพิ่มจ านวนเงิน 50,000 บาท เหตุผล โอนตั้งใหม่ 
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- แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ค่าตอบแทน
ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โอนลด จ านวนเงิน 150,000 บาท   

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าก่อสร้าง   
สิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. สายข้างตลาด บ้านบง
เหนือ หมู่ที่ 1 โอนเพิ่ม จ านวนเงิน 150,000 บาท เหตุผล โอนตั้งใหม่ 
 - แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ค่าตอบแทน
ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โอนลด จ านวนเงิน 142,000 บาท   

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าก่อสร้าง   
สิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. สายหน้า ศพด.          
บ้านบงเหนือ (หลังเก่า) หมู่ที่ 1 โอนเพ่ิม จ านวนเงิน 142,000 บาท เหตุผล     
โอนตั้งใหม ่  

- แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ค่าตอบแทน
ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โอนลด จ านวนเงิน 129,600 บาท   

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าก่อสร้าง   
สิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. สายหน้า ศพด.          
บ้านบงเหนือ (หลังเก่า) หมู่ที่ 1 โอนเพ่ิม จ านวนเงิน 142,000 บาท เหตุผล     
โอนตั้งใหม ่  

- แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ค่าตอบแทน
ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โอนลด จ านวนเงิน 197,300 บาท   

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าก่อสร้าง   
สิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. สายแยกหน้าบ้าน    
พ่อหมู บ้านบงเหนือนอก หมู่ที่ 11 โอนเพ่ิม จ านวนเงิน 197,300 บาท เหตุผล     
โอนตั้งใหม ่

- แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ค่าตอบแทน
ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โอนลด จ านวนเงิน 208,800 บาท   

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าก่อสร้าง   
สิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. สายแยกหน้าบ้าน       
ครูนิคม บ้านบงเหนือนอก หมู่ที่ 11 โอนเพ่ิม จ านวนเงิน 208,800 บาท เหตุผล     
โอนตั้งใหม ่

- แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ค่าตอบแทน
ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โอนลด จ านวนเงิน 129,600 บาท   

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าก่อสร้าง   
สิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. สายแยกหน้าบ้าน       
ตาสิน บ้านบงเหนือนอก หมู่ที่ 11 โอนเพ่ิม จ านวนเงิน 129,600 บาท เหตุผล     
โอนตั้งใหม ่
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- แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ค่าตอบแทน
ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โอนลด จ านวนเงิน 24,000 บาท   

- แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน     
ชุดโซฟา โอนเพิ่ม จ านวนเงิน 24,000 บาท  เหตุผล โอนตั้งใหม่  

ชุดโซฟา จ านวน 2 ชุด ราคาชุดละ 12,000 บาท เป็นเงิน 24,000 
บาท)  

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  
 โซฟายาว 1 ตัว ขนาด 180x75x77 เซนติเมตร มีโต๊ะกระจกกลาง  

จ าวน 1 ตัว  
 โซฟาเดี่ยว จ านวน 2 ตัว ขนาด 84x75x77 เซนติเมตร  
 ท าจากไม้เนื้อแข็งคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน รับน้ าหนักได้เป็นอย่างดี

  เบาะรองนั่งผลิตจากฟองน้ าคุณภาพดี 
เบาะหุ้มด้วยหนัง PVC 

ประธานสภาฯ  - เนื่องจากขณะนี้ เวลา 16.30 น. การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
(โอนตั้งใหม่) ยังไม่แล้วเสร็จ กระผมจึงขอแจ้งนัดประชุมสภาฯ อีกครั้งในวันที่       
23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 90.00 น. เป็นต้นไป  

ที่ประชุม  - รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา   16.30  น. 
 

   (ลงชื่อ)    รวิภา ศรีจันทจร ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
             (นางสาวรวิภา ศรีจันทจร) 
   ต าแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 

 
(ลงชื่อ)       บัณฑิต  เบ้าค า ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

              (นายบัณฑิต  เบ้าค า) 
   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมูที่ 1 
 
   (ลงชื่อ)      ทุย  ภูมิภักดี     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายทุย  ภูมิภักดี) 
   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 6 
 
 
   (ลงชื่อ)     สถิตย์  ช่างสงวน ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสถิตย์  ช่างสงวน) 
   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 7 
 
    



 

 - 14 - 

 
   (ลงชื่อ)     นุสสรณ์  เต็มตาวงษ์   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นางนุสสรณ์  เต็มตาวงษ์) 
   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 8 
 

   (ลงชื่อ)     วันชัย  ศรีสุข  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายวันชัย  ศรีสุข) 
   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 11 
 
 
   (ลงชื่อ)      เรวัตร  กาหลง   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
              (นายเรวัตร  กาหลง) 
   ต าแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ  


