
ส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าชุน 
สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั งที่  1  ประจ าปี 2559 

เมื่อวันที่  21   มีนาคม  พ.ศ. 2559 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าชุน 

 ..............................................................  
 

ล าดัับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสมโพชน์  สว่างภักดี ประธานสภา อบต. สมโพชน์  สว่างภักดี  
๒ นายวีระพงษ์  ทองอ่วม รองประธานสภา อบต. วีระพงษ์  ทองอ่วม  
๓ นายจิตร  ทักคุ้ม สมาชิกสภาฯ จิตร  ทักคุ้ม  
๔ นายอ านวย  ผลจันทร์ สมาชิกสภาฯ อ านวย  ผลจันทร์  
๕ นายค ามล  สีเมือง สมาชิกสภาฯ ค ามล  สีเมือง  
๖ นางสมภาร  ยอดโต สมาชิกสภาฯ สมภาร  ยอดโต  
๗ นางอุไร  กองจีน สมาชิกสภาฯ อุไร  กองจีน  
๘ นางงาม  สืบสันติกุล สมาชิกสภาฯ งาม  สืบสันติกุล  
๙ นางกนกวรรณ  พรมแสง สมาชิกสภาฯ กนกวรรณ  พรมแสง  

๑๐ นางสมัย  จันทา สมาชิกสภาฯ สมัย  จันทา  
๑๑ นายบุญเลิศ  สิงหะวงค์ สมาชิกสภาฯ บุญเลิศ  สิงหะวงค์  
๑๒ ว่าที่ ร.ต.บัณดิษฐ์  พันธุ์ช้าง สมาชิกสภาฯ บัณดิษฐ์  พันธุ์ช้าง  
๑๓ นายสังข์  ใคร้ทอง สมาชิกสภาฯ สังข์  ใคร้ทอง  
๑๔ นางสาวกรวิกา  วันพฤติ สมาชิกสภาฯ กรวิกา  วันพฤติ  
๑๕ นายม่าน  บุดดา สมาชิกสภาฯ ม่าน  บุดดา  
๑๖ นายภูวเดช  แก้ววิลัย สมาชิกสภาฯ ภูวเดช  แก้ววิลัย  
๑๗ นายเจตน์  รุ่งเรือง สมาชิกสภาฯ เจตน์  รุ่งเรือง  
๑๘ นายประวิทย์  ไวเกิด สมาชิกสภาฯ ประวิทย์  ไวเกิด  
๑๙ นายบุญท า  อุปรี สมาชิกสภาฯ บุญท า  อุปรี  
๒๐ นางนิยม  พรมแสง สมาชิกสภาฯ นิยม  พรมแสง  
๒๑ นายสมคิด  ปานนิล สมาชิกสภาฯ สมคิด  ปานนิล  
๒๒ นางเบญจภรณ์  แก้ววิลัย สมาชิกสภาฯ เบญจภรณ์  แก้ววิลัย  
๒๓ นางพรรณนา  อินผัด สมาชิกสภาฯ พรรณนา  อินผัด  
๒๔ นางเพชรไทย  อุประ สมาชิกสภาฯ เพชรไทย  อุประ  
25 นายประนอม  ทิพย์เคลือบ สมาชิกสภาฯ ประนอม  ทิพย์เคลือบ  
26 นางจันทร์แรม  ใสยาน้อย สมาชิกสภาฯ จันทร์แรม  ใสยาน้อย  
27 นายค ามูล  ตามา สมาชิกสภาฯ ค ามูล  ตามา  
28 นางแสงระวี  มิ่งรอด สมาชิกสภาฯ แสงระวี  มิ่งรอด  
29 นายสมบูรณ์  ใสยาน้อย สมาชิกสภาฯ สมบูรณ์  ใสยาน้อย  
30 นางธัญชนก  ธัญภัครัชกร สมาชิกสภาฯ ธัญชนก  ธัญภัครัชกร  
 



 ๒ 
ล าดัับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

31 นายประมิน  จงใจรบ สมาชิกสภาฯ ประมิน  จงใจรบ  
32 นายประดับ  หาทรัพย์ สมาชิกสภาฯ ประดับ  หาทรัพย์  
33 นายช านาญ  รือชัย สมาชิกสภาฯ ช านาญ  รือชัย  
34 นายสมจิตร  พรรณนา สมาชิกสภาฯ สมจิตร  พรรณนา  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดัับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นางภรภัทร  เทืองน้อย นายก  อบต. ภรภัทร  เทืองน้อย  
2 นายสมาน  ดีหมี เลขานุการ นายกฯ สมาน  ดีหม ี  
3 นายอนุชัย  ใต้กิ เลขานุการสภา อบต.น้ าชุน อนุชัย  ใต้กิ   

 
 ผู้เข้าร่วมประชุม  34  คน 
 ผู้ไม่มาประชุม       -    คน 
 ลาประชุม            -   คน 
 เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
  เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุม  นายสมโพชน์  สว่างภักดี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
น้ าชุน   ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  ด าเนินการประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวารที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 -  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

- มีมติ  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  ประชุมสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1 ประจ าปี 
2559  เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์  2559 เป็นเอกฉันท์ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2559 
   ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุนได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
   ทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุนได้ 
   พิจารณามีรายละเอียดดังต่อไป 
นางภรภัทร  เทืองน้อย - ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุนได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559   
   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  หน่วยงานส านักปลัด  หมวดค่าครุภัณ์์ 
   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการที่  2  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
    ค่าก่อสร้างส านักงานที่ท าการส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน  ( ตามแบบ  
   อบต. ท่าแดง )  ขนาดกว้าง  16.50  เมตร  ยาว  26  เมตร  เป็นเงิน  6,000,000.-  
   บาท 
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 ๓ 
 

-  เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์  ตั้งอยู่ หมู่ที่  12  ต าบล
น้ าชุน  อยู่ระหว่าง การขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์  ซึ่งท าให้การ
ด าเนินการก่อสร้าง อาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการได้  
และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและเพ่ือเป็นการพัฒนาสิ่ง
สาธารณูปโภคภายในต าบลน้ าชุน   จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2559  ดังต่อไปนี้ 
1. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งบลงทุน หน่วยงานส านักปลัด  หมวดค่าครุภัณ์์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
รายการที่  2.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลน้ าชุน ( ตามแบบ อบต. ท่าแดง )  ขนาดกว้าง 16.50  เมตร ยาว 26  
เมตร งบประมาณอนุมัติ  6,000,000.- บาท  โอนครั้งนี้จ านวน  106,000.-  
บาท 
- เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หน่วยงานกอง
ช่าง หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
รายการเพื่อการจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  4  สายยายบินกา  ขนาด
กว้าง 5 เมตร หนา  0.15  เมตร  ยาว  35  เมตรหรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่าง 175  ตารางเมตร  ตามแบบ อบต. ก าหนด งบประมาณ  
106,000.-  บาท 

2.  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ างบประมาณ  พ.ศ. 2559  ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งบลงทุน หน่วยงานส านักปลัด  หมวดค่าครุภัณ์์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการที่  
2.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน  
( ตามแบบ อบต. ท่าแดง )  ขนาดกว้าง 16.50  เมตร ยาว 26  เมตร 
งบประมาณอนุมัติ  6,000,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
5,894,000.-  โอนครั้งนี้จ านวน  91,000.-  บาท 
- เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หน่วยงานกอง
ช่าง หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
รายการเพื่อการจ่ายเป็นค่ายกระดับถนน หมู่ที่  10  สายตาหลอด  ขนาดกว้าง  
3  เมตร  สูง  1  เมตร ยาว 150  เมตร ตามแบบ อบต. ก าหนด  งบประมาณ  
91,000.-  บาท   

3.  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ างบประมาณ  พ.ศ. 2559  ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งบลงทุน หน่วยงานส านักปลัด  หมวดค่าครุภัณ์์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการที่  
2.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน  

 
 
 



 ๔ 
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( ตามแบบ อบต. ท่าแดง )  ขนาดกว้าง 16.50  เมตร ยาว 26  เมตร 
งบประมาณอนุมัติ  6,000,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
5,803,000.-  โอนครั้งนี้จ านวน  120,000.-  บาท 
- เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หน่วยงานกอง
ช่าง หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
รายการเพื่อการจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายไหล่ทาง หมู่ที่  7  ขยายไหล่ทางกว้าง
ข้างละ  1  เมตร   สูง  1.20  เมตร  ยาว 320  เมตร ตามแบบ อบต.  น้ าชุน
ก าหนด  งบประมาณ  120,000.- บาท  

4. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ างบประมาณ  พ.ศ. 2559  ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งบลงทุน หน่วยงานส านักปลัด  หมวดค่าครุภัณ์์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการที่  
2.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน  
( ตามแบบ อบต. ท่าแดง )  ขนาดกว้าง 16.50  เมตร ยาว 26  เมตร 
งบประมาณอนุมัติ  6,000,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
5,683,000.-  โอนครั้งนี้จ านวน  227,000.-  บาท 
- เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หน่วยงานกอง
ช่าง หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
รายการเพื่อการจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่  1  สายนายอ านวย  ขนาด
ถนนกว้าง  5  เมตร  หนา 0.15  เมตร ยาว  75  เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่
น้อยกว่าง  375 ตารางเมตร  ถนนแบบ อบต. ก าหนด  งบประมาณ  
227,000.-  บาท 

5. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ างบประมาณ  พ.ศ. 2559  ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งบลงทุน หน่วยงานส านักปลัด  หมวดค่าครุภัณ์์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการที่  
2.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน  
( ตามแบบ อบต. ท่าแดง )  ขนาดกว้าง 16.50  เมตร ยาว 26  เมตร 
งบประมาณอนุมัติ  6,000,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
5,456,000.-  โอนครั้งนี้จ านวน  153,000.-  บาท 
- เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หน่วยงานกอง
ช่าง หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
รายการเพื่อการจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2  สายตาเชิด  จ านวน 2  
ช่วง   ดังนี้ 
 - ช่วงที่  1  ขนาดถนนกว้าง  5  เมตร  หนา 0.15  เมตร ยาว 30  
เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 176  ตารางเมตร  
 - ช่วงที่  2  ขนาดกว้าง 4  เมตร  หนา 0.15  เมตร ยาว 18  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  72  ตารางเมตร  ตามแบบ อบต.
ก าหนดงบประมาณ  153,000.- บาท 
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6. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ างบประมาณ  พ.ศ. 2559  ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งบลงทุน หน่วยงานส านักปลัด  หมวดค่าครุภัณ์์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการที่  
2.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน  
( ตามแบบ อบต. ท่าแดง )  ขนาดกว้าง 16.50  เมตร ยาว 26  เมตร 
งบประมาณอนุมัติ  6,000,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
5,303,000.-  โอนครั้งนี้จ านวน  150,000.-  บาท 
- เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หน่วยงานกอง
ช่าง หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
รายการเพื่อการจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า  หมู่ที่  2   ก้นกว้าง  1  เมตร   
ผนังสูง 1.20  เมตร ยาว  79.50  เมตร   ตามแบบ อบต. ก าหนด  
งบประมาณ  150,000.-  บาท 

7. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ างบประมาณ  พ.ศ. 2559  ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งบลงทุน หน่วยงานส านักปลัด  หมวดค่าครุภัณ์์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการที่  
2.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน  
( ตามแบบ อบต. ท่าแดง )  ขนาดกว้าง 16.50  เมตร ยาว 26  เมตร 
งบประมาณอนุมัติ  6,000,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
5,153,000.-  โอนครั้งนี้จ านวน  452,000.-  บาท 
- เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หน่วยงานกอง
ช่าง หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
รายการเพื่อการจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่  3  สายโคกเจริญ  ขนาด
กว้าง  5  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว 150  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า  750  ตารางเมตร  งบประมาณ  452,000.-  บาท    

8. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ างบประมาณ  พ.ศ. 2559  ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งบลงทุน หน่วยงานส านักปลัด  หมวดค่าครุภัณ์์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการที่  
2.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน  
( ตามแบบ อบต. ท่าแดง )  ขนาดกว้าง 16.50  เมตร ยาว 26  เมตร 
งบประมาณอนุมัติ  6,000,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
4,701,000.-  โอนครั้งนี้จ านวน  441,000.-  บาท 
- เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หน่วยงานกอง
ช่าง หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
รายการเพื่อการจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  5  สายบ้านน้อย  ดังนี้ 
 - ช่วงที่  1  ขนาดถนนกว้าง  5  เมตร  ยาว 30  เมตร  หนา 0.15  
เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  150  ตารางเมตร 
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 - ช่วงที่  2  ขนาดถนนกว้าง 6 เมตร  ยาว 97  เมตร  หนา 0.15  
เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  582  ตารางเมตร  ตามแบบ อบต. 
ก าหนด งบประมาณ  441,000.-  บาท 

9.  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ างบประมาณ  พ.ศ. 2559  ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งบลงทุน หน่วยงานส านักปลัด  หมวดค่าครุภัณ์์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการที่  
2.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน  
( ตามแบบ อบต. ท่าแดง )  ขนาดกว้าง 16.50  เมตร ยาว 26  เมตร 
งบประมาณอนุมัติ  6,000,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
4,260,000.-  โอนครั้งนี้จ านวน  233,000.-  บาท 
- เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หน่วยงานกอง
ช่าง หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
รายการเพื่อการจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 6  สายประปา  ขนาดถนน
กว้าง  5  เมตร หนา  0.15  เมตร ยาว 77  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า  385  ตารางเมตร  ตามแบบ อบต.  ก าหนด งบประมาณ  233,000.- 
บาท   

10.  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ างบประมาณ  พ.ศ. 2559  ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งบลงทุน หน่วยงานส านักปลัด  หมวดค่าครุภัณ์์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการที่  
2.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน  
( ตามแบบ อบต. ท่าแดง )  ขนาดกว้าง 16.50  เมตร ยาว 26  เมตร 
งบประมาณอนุมัติ  6,000,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
4,027,000.-  โอนครั้งนี้จ านวน  109,000.-  บาท 
- เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หน่วยงานกอง
ช่าง หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
รายการเพื่อการจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่  ๙  สายบ้านนายบรีส  ขนาด
กว้าง  3  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว  60   เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า  180  ตารางเมตร  งบประมาณ  109,000.-  บาท    

11. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ างบประมาณ  พ.ศ. 2559  ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งบลงทุน หน่วยงานส านักปลัด  หมวดค่าครุภัณ์์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการที่  
2.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน  
( ตามแบบ อบต. ท่าแดง )  ขนาดกว้าง 16.50  เมตร ยาว 26  เมตร 
งบประมาณอนุมัติ  6,000,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
3,918,000.-  โอนครั้งนี้จ านวน  500,000.-  บาท 
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- เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หน่วยงานกอง
ช่าง หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
รายการเพื่อการจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่  10  สายหลังโรงเรียน 
ขนาดกว้าง  6  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว 144  เมตร  หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  864  ตารางเมตร  งบประมาณ  500,000.-  บาท    
 

12. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ างบประมาณ  พ.ศ. 2559  ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งบลงทุน หน่วยงานส านักปลัด  หมวดค่าครุภัณ์์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการที่  
2.1  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน  
( ตามแบบ อบต. ท่าแดง )  ขนาดกว้าง 16.50  เมตร ยาว 26  เมตร 
งบประมาณอนุมัติ  6,000,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
3,418,000.-  โอนครั้งนี้จ านวน  78,000.-  บาท 
- เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หน่วยงานกอง
ช่าง หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
รายการเพื่อการจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่  14   สายบ้านนางสุภาพร  
ขนาดกว้าง  3  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว 42  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต
ไมน่้อยกว่า  126  ตารางเมตร  งบประมาณ  78,000.-  บาท    

13. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ างบประมาณ  พ.ศ. 2559  ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งบลงทุน หน่วยงานส านักปลัด  หมวดค่าครุภัณ์์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการที่  
2.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน  
( ตามแบบ อบต. ท่าแดง )  ขนาดกว้าง 16.50  เมตร ยาว 26  เมตร 
งบประมาณอนุมัติ  6,000,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
3,340,000.-  โอนครั้งนี้จ านวน  452,000.-  บาท 
- เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หน่วยงานกอง
ช่าง หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
รายการเพื่อการจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่  6  สายบ้านนาย
สนอง  ขนาดกว้าง  6  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.20  เมตร ยา  1,044  เมตร  
ปริมาตรลูกรัง  1,253  ลูกมาศ์กเมตร   งบประมาณ  500,000.-  บาท 

14.  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ างบประมาณ  พ.ศ. 2559  ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งบลงทุน หน่วยงานส านักปลัด  หมวดค่าครุภัณ์์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการที่  
2.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน 
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( ตามแบบ อบต. ท่าแดง )  ขนาดกว้าง 16.50  เมตร ยาว 26  เมตร 
งบประมาณอนุมัติ  6,000,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
2,840,000.-  โอนครั้งนี้จ านวน  490,000.-  บาท 
- เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หน่วยงานกอง
ช่าง หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
รายการเพื่อการจ่ายเป็นค่า ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่  5  สายบ้านรอง 
ผอ. เขต    ขนาดกว้าง  5  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.20  เมตร ยา  1,225  เมตร  
ปริมาตรลูกรัง  1,228 ลูกมาศ์กเมตร   งบประมาณ  490,000-  บาท 

15. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ างบประมาณ  พ.ศ. 2559  ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งบลงทุน หน่วยงานส านักปลัด  หมวดค่าครุภัณ์์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการที่  
2.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน  
( ตามแบบ อบต. ท่าแดง )  ขนาดกว้าง 16.50  เมตร ยาว 26  เมตร 
งบประมาณอนุมัติ  6,000,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
2,350,000.-  โอนครั้งนี้จ านวน  326,000.-  บาท 
- เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หน่วยงานกอง
ช่าง หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
รายการเพื่อการจ่ายเป็นค่า ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่  10  สายพระ
หลอย ขนาดกว้าง  6  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.20  เมตร ยาว  680 เมตร  
ปริมาตรลูกรัง  817 ลูกมาศ์กเมตร   งบประมาณ  326,000  บาท 

16. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ างบประมาณ  พ.ศ. 2559  ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งบลงทุน หน่วยงานส านักปลัด  หมวดค่าครุภัณ์์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการที่  
2.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน  
( ตามแบบ อบต. ท่าแดง )  ขนาดกว้าง 16.50  เมตร ยาว 26  เมตร 
งบประมาณอนุมัติ  6,000,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
2,040,000.-  โอนครั้งนี้จ านวน  493,000.-  บาท 
- เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หน่วยงานกอง
ช่าง หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
รายการเพื่อการจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองน้ าชุน  หมู่ที่  4  สภาพเดิมปากกว้าง  9  
เมตร  ก้นกว้าง  5  เมตร  ยาว 480  เมตร  ขุดลอกใหม่ปากกว้าง 11  เมตร   
ก้นกว้าง  6  เมตร  ยาวลึกเฉลี่ย  6  เมตร  ยาว  480  เมตร  ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 11,040  ลูกบาศ์กเมตร  งบประมาณ  493,000.-  บาท   

17. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ างบประมาณ  พ.ศ. 2559  ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งบลงทุน หน่วยงานส านักปลัด  หมวดค่าครุภัณ์์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการที่  
2.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน  
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( ตามแบบ อบต. ท่าแดง )  ขนาดกว้าง 16.50  เมตร ยาว 26  เมตร 
งบประมาณอนุมัติ  6,000,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
1,531,000.-  โอนครั้งนี้จ านวน  493,000.-  บาท 
- เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หน่วยงานกอง
ช่าง หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
รายการเพื่อการจ่ายเป็นค่า ขุดลอกคลองน้ าชุน  หมู่ที่  14  สภาพเดิมปากกว้าง  
23  เมตร  ก้นกว้าง  14  เมตร  ลึกเฉลี่ย  3  เมตร ยาว 170  เมตร  ขุดลอก
ใหม่ปากกว้าง 24  เมตร   ก้นกว้าง  16  เมตร  ลึกเฉลี่ย  6  เมตร  ยาว  170  
เมตร  ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,050  ลูกบาศ์กเมตร  งบประมาณ  
493,000.-  บาท   

18. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ างบประมาณ  พ.ศ. 2559  ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งบลงทุน หน่วยงานส านักปลัด  หมวดค่าครุภัณ์์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการที่  
2.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน  
( ตามแบบ อบต. ท่าแดง )  ขนาดกว้าง 16.50  เมตร ยาว 26  เมตร 
งบประมาณอนุมัติ  6,000,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
1,038,000.-  โอนครั้งนี้จ านวน  493,000.-  บาท 
- เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หน่วยงานกอง
ช่าง หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
รายการเพื่อการจ่ายเป็นค่า ขุดลอกคลองน้ าชุน  หมู่ที่  16  สภาพเดิมปากกว้าง  
8  เมตร  ก้นกว้าง  8  เมตร  ลึกเฉลี่ย  6  เมตร ยาว 345  เมตร  ขุดลอกใหม่
ปากกว้าง 11  เมตร   ก้นกว้าง  9  เมตร  ลึกเฉลี่ย  6  เมตร  ยาว  345 เมตร  
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า   11,040 ลูกบาศ์กเมตร  งบประมาณ  493,000.-  
บาท   

19. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ างบประมาณ  พ.ศ. 2559  ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งบลงทุน หน่วยงานส านักปลัด  หมวดค่าครุภัณ์์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการที่  
2.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน  
( ตามแบบ อบต. ท่าแดง )  ขนาดกว้าง 16.50  เมตร ยาว 26  เมตร 
งบประมาณอนุมัติ  6,000,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
545,000.-  โอนครั้งนี้จ านวน  126,000.-  บาท 
- เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หน่วยงานกอง
ช่าง หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
รายการเพื่อการจ่ายเป็นค่า ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  11  ขยายท่อ
ส่งน้ าประปา  ระยะทาง  1,025  เมตร  ติดตั้งเครื่องสูบน้ า พร้อมอุปกรณ์  
รายละเอียดตาม อบต. ก าหนด งบประมาณ   126,000.-  บาท    

20. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ างบประมาณ  พ.ศ. 2559  ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        -9- 



 ๑๐ 
21.   งบลงทุน หน่วยงานส านักปลัด  หมวดค่าครุภัณ์์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ

ที่  2.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลน้ า
ชุน  
( ตามแบบ อบต. ท่าแดง )  ขนาดกว้าง 16.50  เมตร ยาว 26  เมตร 
งบประมาณอนุมัติ  6,000,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
418,700.-  โอนครั้งนี้จ านวน  200,000.-  บาท 
- เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ  หน่วยงานส านักปลัด  งบลงทุน    หมวดค่าครุภัณ์์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณ์์ ประเภทครุภัณ์์กีฬา  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องออกก าลังกายพร้อมติดตั้ง จ านวน  2  จุด  ดังนี้  จุดที่  1  ณ  หมู่ที่ 4 
 1.  เครื่องโยกแขนขาสะโพกแบบเดียวท าจากเหล็กกลมขนาด  2  นิ้ว 
และ 1  นิ้ว   แป้นเหยียบวัสดุไฟเบอร์กลาสมีส่วนป้องกัน UV เป็นสีพ่นอคิลิค  
โพลียูเทรนชนิด  A  และ  B  พร้อมติดตั้ง  จ านวน  1  ชุด    เป็นเงิน  12,000  
บาท 
 2.  จัดซื้อเครื่องบริหารเข่า  ท าจากเหล็กแป็บกลม  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  2  นิ้ว   และ  1  แป้นเหยียบวัสดุไฟเบอร์  กลาสมีส่วน
ป้องกัน  UV  พ่นสีอคิลิคโพลียูวีเทรนชนิด  A และ  B  พร้อมติดตั้ง  จ านวน    
1  ชุดๆละ   13,000.-  บาท 
 3.  จัดซื้อเครื่องบริหารข้อเข่าท าจากเหล็กแป็บกลมขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง   2  นิ้ว  และ  1  นิ้ว  เบาะนั่ง + ผนังพิง  วัสดุไฟเบอร์กลาสมี
ส่วนป้องกัน UV เป็นสีพ่นอคิลิค  โพลียูเทรนชนิด  A  และ  B  พร้อมติดตั้ง  
จ านวน  1  ชุด    เป็นเงิน  9,500.-  บาท 
 4.  จัดซื้อจักรยานนั่งปั่นบริหารขาท าจากเหล็กแป็บกลม  
เส้นผ่าศูนย์กลาง   2  นิ้ว  และ  1  นิ้ว  เบาะนั่ง + ผนังพิง  วัสดุไฟเบอร์กลาสมี
ส่วนป้องกัน UV เป็นสีพ่นอคิลิค  โพลียูเทรนชนิด  A  และ  B  พร้อมติดตั้ง  
จ านวน  1  ชุด    เป็นเงิน  12,000.-  บาท 
 5.  จัดซื้อเครื่องบริหารแขนหน้าทอง ท าจากเหล็กแป็บกลมขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง   2  นิ้ว  และ  1  นิ้ว  เบาะนั่ง + ผนังพิง  วัสดุไฟเบอร์กลาสมี
ส่วนป้องกัน UV เป็นสีพ่นอคิลิค โพลียูเทรนชนิด  A  และ  B  พร้อมติดตั้ง  
จ านวน  1  ชุด    เป็นเงิน  5,000.-  บาท 
 6. จัดซื้อเครื่องบริหารข้อเข่า – ขา ท าจากเหล็กแป็บกลมขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง   2  นิ้ว  และ  1  นิ้ว  เบาะนั่ง + ผนังพิง  วัสดุไฟเบอร์กลาสมี
ส่วนป้องกัน UV เป็นสีพ่นอคิลิค  โพลียูเทรนชนิด  A  และ  B  พร้อมติดตั้ง  
จ านวน  1  ชุด    เป็นเงิน  8,500.-  บาท 
 7.  จัดซื้อเครื่องบริหารบิดเอว   สะโพก  และแขนท าจากเหล็กแป็บกลม
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง   3  นิ้ว  และ  2  นิ้วและ 1 นิ้ว แป้นเหยียบวัสดุไฟเบอร์
กลาสป้องกันแสง UV   พ่นอคิลิค  โพลียูเทรนชนิด  A  และ  B  พร้อมติดตั้ง  
จ านวน  1  ชุด    เป็นเงิน  10,500.-  บาท 
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 8. จัดซื้อเครื่องบริหารขาและหน้าท้อง  ท าจากเหล็กแป็บกลมขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง   2  นิ้ว  เบาะนั่งเป็น วัสดุไฟเบอร์กลาสมีส่วนป้องกัน UV เป็น
สีพ่นอคิลิค โพลียูเทรนชนิด  A  และ  B  พร้อมติดตั้ง  จ านวน  1  ชุด    เป็น
เงิน  10,500.-  บาท 
 9.  จัดซื้อเครื่องเดินอากาศบริหารขาและสะโพก  ท าจากเหล็กแป็บกลม
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง   3  นิ้ว  และ  2  นิ้ว  แป้นเหยียบวัสดุไฟเบอร์กลาสมี
ส่วนป้องกัน UV เป็นสีพ่นอคิลิค  โพลียูเทรนชนิด  A  และ  B  พร้อมติดตั้ง  
จ านวน  1  ชุด    เป็นเงิน  12,000.-  บาท 
 10.  จัดซื้อเครื่องบริหารข้อเข่าล าตัว – หน้าทองท าจากแป็บกลมขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง   2  นิ้ว  เบาะนอนวัสดุไฟเบอร์กลาสมีส่วนป้องกัน UV เป็นสี
พ่นอคิลิค โพลียูเทรนชนิด  A  และ  B  พร้อมติดตั้ง  จ านวน  1  ชุด    เป็นเงิน  
4,500.-  บาท 
 
 11.  จัดซื้อเครื่องบริหารแขนขาแบบบาร์คู่ ท าจากเหล็กแป็บกลมขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง   1/1/2  นิ้ว  เป็นสีพ่นอคิลิค  ไพลียูโพลียูเทนชนิด  A  และ  B  
พร้อมติดตั้ง  จ านวน  1  ชุด    เป็นเงิน  2,500.-  บาท 
รวมเป็นเงิน   100,000  บาท 
จุดที่  2  ณ  หมู่ที่  10 
1.  เครื่องโยกแขนขาสะโพกแบบเดียวท าจากเหล็กกลมขนาด  2  นิ้ว และ 1  
นิ้ว   แป้นเหยียบวัสดุไฟเบอร์กลาสมีส่วนป้องกัน UV เป็นสีพ่นอคิลิค  โพลียูเท
รนชนิด  A  และ  B  พร้อมติดตั้ง  จ านวน  1  ชุด    เป็นเงิน  12,000  บาท 
 2.  จัดซื้อเครื่องบริหารเข่า  ท าจากเหล็กแป็บกลม  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  2  นิ้ว   และ  1  แป้นเหยียบวัสดุไฟเบอร์  กลาสมีส่วน
ป้องกัน  UV  พ่นสีอคิลิคโพลียูวีเทรนชนิด  A และ  B  พร้อมติดตั้ง  จ านวน    
1  ชุดๆละ   13,000.-  บาท 
 3.  จัดซื้อเครื่องบริหารข้อเข่าท าจากเหล็กแป็บกลมขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง   2  นิ้ว  และ  1  นิ้ว  เบาะนั่ง + ผนังพิง  วัสดุไฟเบอร์กลาสมี
ส่วนป้องกัน UV เป็นสีพ่นอคิลิค  โพลียูเทรนชนิด  A  และ  B  พร้อมติดตั้ง  
จ านวน  1  ชุด    เป็นเงิน  9,500.-  บาท 
 4.  จัดซื้อจักรยานนั่งปั่นบริหารขาท าจากเหล็กแป็บกลม  
เส้นผ่าศูนย์กลาง   2  นิ้ว  และ  1  นิ้ว  เบาะนั่ง + ผนังพิง  วัสดุไฟเบอร์กลาสมี
ส่วนป้องกัน UV เป็นสีพ่นอคิลิค  โพลียูเทรนชนิด  A  และ  B  พร้อมติดตั้ง  
จ านวน  1  ชุด    เป็นเงิน  12,000.-  บาท 
 5.  จัดซื้อเครื่องบริหารแขนหน้าทอง ท าจากเหล็กแป็บกลมขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง   2  นิ้ว  และ  1  นิ้ว  เบาะนั่ง + ผนังพิง  วัสดุไฟเบอร์กลาสมี
ส่วนป้องกัน UV เป็นสีพ่นอคิลิค โพลียูเทรนชนิด  A  และ  B  พร้อมติดตั้ง  
จ านวน  1  ชุด    เป็นเงิน  5,000.-  บาท 
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 6. จัดซื้อเครื่องบริหารข้อเข่า – ขา ท าจากเหล็กแป็บกลมขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง   2  นิ้ว  และ  1  นิ้ว  เบาะนั่ง + ผนังพิง  วัสดุไฟเบอร์กลาสมี
ส่วนป้องกัน UV เป็นสีพ่นอคิลิค  โพลียูเทรนชนิด  A  และ  B  พร้อมติดตั้ง  
จ านวน  1  ชุด    เป็นเงิน  8,500.-  บาท 
 7.  จัดซื้อเครื่องบริหารบิดเอว   สะโพก  และแขนท าจากเหล็กแป็บกลม
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง   3  นิ้ว  และ  2  นิ้วและ 1 นิ้ว แป้นเหยียบวัสดุไฟเบอร์
กลาสป้องกันแสง UV   พ่นอคิลิค  โพลียูเทรนชนิด  A  และ  B  พร้อมติดตั้ง  
จ านวน  1  ชุด    เป็นเงิน  10,500.-  บาท 
 8. จัดซื้อเครื่องบริหารขาและหน้าท้อง  ท าจากเหล็กแป็บกลมขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง   2  นิ้ว  เบาะนั่งเป็น วัสดุไฟเบอร์กลาสมีส่วนป้องกัน UV เป็น
สีพ่นอคิลิค โพลียูเทรนชนิด  A  และ  B  พร้อมตดิตั้ง  จ านวน  1  ชุด    เป็น
เงิน  10,500.-  บาท 
 9.  จัดซื้อเครื่องเดินอากาศบริหารขาและสะโพก  ท าจากเหล็กแป็บกลม
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง   3  นิ้ว  และ  2  นิ้ว  แป้นเหยียบวัสดุไฟเบอร์กลาสมี
ส่วนป้องกัน UV เป็นสีพ่นอคิลิค  โพลียูเทรนชนิด  A  และ  B  พร้อมติดตั้ง  
จ านวน  1  ชุด    เป็นเงิน  12,000.-  บาท 
 10.  จัดซื้อเครื่องบริหารข้อเข่าล าตัว – หน้าทองท าจากแป็บกลมขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง   2  นิ้ว  เบาะนอนวัสดุไฟเบอร์กลาสมีส่วนป้องกัน UV เป็นสี
พ่นอคิลิค โพลียูเทรนชนิด  A  และ  B  พร้อมติดตั้ง  จ านวน  1  ชุด    เป็นเงิน  
4,500.-  บาท 
 
 11.  จัดซื้อเครื่องบริหารแขนขาแบบบาร์คู่ ท าจากเหล็กแป็บกลมขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง   1/1/2  นิ้ว  เป็นสีพ่นอคิลิค  ไพลียูโพลียูเทนชนิด  A  และ  B  
พร้อมติดตั้ง  จ านวน  1  ชุด    เป็นเงิน  2,500.-  บาท 
รวมเป็นเงิน   100,000  บาท 

22. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ างบประมาณ  พ.ศ. 2559  ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งบลงทุน หน่วยงานส านักปลัด  หมวดค่าครุภัณ์์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการที่  
2.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน  
( ตามแบบ อบต. ท่าแดง )  ขนาดกว้าง 16.50  เมตร ยาว 26  เมตร 
งบประมาณอนุมัติ  6,000,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
218,700.-  โอนครั้งนี้จ านวน  200,000.-  บาท 
-เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หน่วยงานกอง
ช่าง  หมวดค่าครุภัณ์์    ประเภทค่าครุภัณ์์ไฟฟ้าและวิทยุ  รายการค่าติดตั้งไฟ
ส่องสว่างสาธารณะ  จ านวน  4  จุด  ๆละ  50,000.-   บาท   ตามรายการ
ดังนี้   
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 หมู่ที่   1  จ านวน  1  จุด  ณ  สามแยกประปาหมู่บ้าน 

     หมู่ที่   2   จ านวน  2  จุด  ณ  แยกบ้านผู้ใหญ่ป๊อก  และ จุดหมู่ที่  2 
    หมู่ที่  14  จ านวน  1  จุด  บริเวณหน้าป่าช้า 
    งบประมาณ  50,000.-  บาท  

23. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ างบประมาณ  พ.ศ. 2559  ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งบลงทุน หน่วยงานส านักปลัด  หมวดค่าครุภัณ์์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการที่  
2.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน  
( ตามแบบ อบต. ท่าแดง )  ขนาดกว้าง 16.50  เมตร ยาว 26  เมตร 
งบประมาณอนุมัติ  6,000,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
18,700.-  โอนครั้งนี้จ านวน  18,700.-  บาท 
    

24. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ างบประมาณ  พ.ศ. 2559  ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งบลงทุน หน่วยงานส านักปลัด  หมวดค่าครุภัณ์์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการที่  
2.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน  
( ตามแบบ อบต. ท่าแดง )  ขนาดกว้าง 16.50  เมตร ยาว 26  เมตร 
งบประมาณอนุมัติ  6,000,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
18,700.-  โอนครั้งนี้จ านวน  18,700.-  บาท 
 โอนงบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หน่วยงาน
กองช่าง หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
รายการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  4   สายบ้านนายแกะ ขนาด 
กว้าง  5  เมตร  ยาว  35  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรอืมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า  175  ตารางเมตร  ตามแบบ อบต.  ก าหนด  งบประมาณ
อนุมัติ  96,200.-  บาท   โอนครั้งนี้จ านวน  96,250.-  บาท    
รวมงบประมาณท่ีขอโอน  114,950.- บาท   
- เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หน่วยงานกอง
ช่าง หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง  พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่  3  สาย
ไร่เสี่ยนิตย์ขนาดกว้าง  6  เมตร หนา  0.20  เมตร ปริมาตรลูกรัง  288  
ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ  114,950.- บาท    

ประธานฯ   - มีสมาชิกสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณหรือไม่ 
ที่ประชุมฯ   -  ไม่มีการอภิปราย 
ประธานฯ   -  ขอมติ  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ที่ประชุม   -  มีมติ อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559   
     เป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 
 
ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 

(ลงชื่อ)     อนุชัย ใต้กิ      ผู้บันทึกการประชุม 
 (นายอนุชัย ใต้กิ) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน 
 

           (ลงชื่อ)    สมโพชน์ สว่างภักดี 
          (นายสมโพชน์ สว่างภักดี) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน 

คณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุม 
   (ลงชื่อ)       
              (นายเจตน์  รุ่งเรือง) 

   (ลงชื่อ)      
             (นายสมจิตร พรรณนา) 

   (ลงชื่อ)       
              (นางสมัย จันทา) 


