
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕60 

ครั้งที ่1/๒๕60  
วันอังคารที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕60     

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร  
****************** 

 
 

                            ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายจรินทร์ เดชปาน ประธานสภา อบต.  จรินทร์ เดชปาน  
๒ นายเฉลิม พรามน้อย รองประธานสภา อบต.  เฉลิม พรามน้อย  

๓ จ.อ.อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม เลขานุการสภา อบต.  อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม  
๔ นายภิญโญ มีวาสนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑  ภิญโญ มีวาสนา  
๕ นายสมเกียรติ พงษ์พันธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑  ว่าง เสียชีวิต 
๖ น.ส.พิมพ์ประไพ จงดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ -  ขาดประชุม 

๗ นายชัยพฤกษ์ อุทารไทร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒  ชัยพฤกษ์ อุทารไทร  
๘ นายนาวิน นิลพันธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓  นาวิน นิลพันธ์  
๙ นายไพรัช สินสวัสดิ ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓  ไพรัช สินสวัสดิ ์  

๑๐ นายณรงค์ โต๊ะมิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔  ณรงค์ โต๊ะมิ  
๑๑ นางอรษา จันทรโชติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  อรษา จันทรโชติ  
๑๒ นายสังข์กร สุขกนัตะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  สังข์กร สุขกันตะ  
๑๓ นายหยด กลิ่นน้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖  หยด กลิ่นน้อย  
๑๔ นายไสว ปรียานนท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖  ไสว ปรียานนท์  
๑๕ นายชัยรัตน์ เล็กน้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗  ชัยรัตน์ เล็กน้อย  
๑๖ นายอรรถพล รุ่งสว่าง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗  อรรถพล รุ่งสว่าง  
๑๗ นายชุมพล คอเหลี่ยม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘  ชุมพล คอเหลี่ยม  
๑๘ นายส ารวย นาคนคร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙  ส ารวย นาคนคร  
๑๙ น.ส.สวุรรณี พูนเกตุ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙  สุวรรณี พูนเกตุ  
๒๐ นายศรีเพชร สุ่มอ่ า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐  ว่าง ลาออก 
๒๑ นายอโณทัย วงษ์ใหญ่ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐  ว่าง ลาออก 
๒๒ นายส าฤทธิ์ ผิวขาวปลั่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑  ส าฤทธิ์ ผิวขาวปลั่ง  
๒๓ นายเสนาะ โชยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑  เสนาะ โชยา  
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                            ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสุชาติ          รุ่งเพียร นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สุชาติ          รุ่งเพียร  
๒ นายสมศักดิ์        สอนขาว รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมศักดิ์        สอนขาว  
๓ นายทองมาก       รอดยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ทองมาก       รอดยิ้ม  
๔ นายเฉลิมพล       บูรณารมย์ เลขานุการนายก อบต. เฉลิมพล       บูรณารมย์  
๕ นางพิชยา          พิชญดลย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล พิชยา          พิชญดลย์  
๖ นางบุญรวม        ค าชื่น ผู้อ านวยการกองคลัง บุญรวม        ค าชื่น  
๗ นายมนู             ไข่มุกข์ ผู้อ านวยการกองช่าง มน ู            ไข่มุกข์  
๘ นายเอกธนัช       รอดยิ้ม ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม เอกธนัช       รอดยิ้ม  
๙ น.ส.ธัญญ์นรี       มากช่วย หัวหน้าส านักปลัด ธัญญ์นรี       มากช่วย  

๑๐ น.ส.ขวัญเรือน     โชยา นักวิชาการพัสดุ ขวัญเรือน     โชยา  
๑๑ นางฐิติมา          ทับศรี นักทรัพยากรบุคคล ฐิติมา          ทับศรี  
๑๒ นายรุ่งอรุณ        ตู้ประดับ วิศวกรโยธา รุ่งอรุณ        ตู้ประดับ  
๑๓ น.ส.สชุญา         วงศ์น้ าเพชร นักวิชาการเงินและบัญชี สุชญา         วงศ์น้ าเพชร  
๑๔ น.ส.ชุติมา          บุญยืน นักจัดการงานทั่วไป ชุติมา          บุญยืน  
๑๕ น.ส.นุชจร ี         สุขเกษม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นุชจรี          สุขเกษม  
๑๖ น.ส.กนกวรรณ    วันแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี กนกวรรณ    วันแก้ว  
๑๗ น.ส.พรพรรณ      พ่ึงแพง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ พรพรรณ      พ่ึงแพง  
๑๘ นางรัชนก          สตางค์ทอง เจ้าพนักงานพัสดุ รัชนก           สตางค์ทอง  
๑๙ น.ส.ประทุม        นชุอ่อง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ประทุม        นุชอ่อง  
๒๐ น.ส.กุลธิดา        ราญไพร นายช่างโยธาช านาญงาน กุลธิดา         ราญไพร  
๒๑ นางณฐอร          อภิสิทธิ์แก้วเจริญ นักพัฒนาชุมชน  ณฐอร       อภิสิทธิ์แก้วเจริญ  
๒๒ นายอภิชาต        หลินบุตร ผู้ช่วยช่างโยธา อภิชาติ        หลินบุตร  
๒๓ น.ส.ชัญณภัค      รอดยิ้ม ผช.เจ้าพนักงานธุรการ ชัญณภัค      รอดยิ้ม  
๒๔ นางกนกวรรณ    อ่วมพ่วง ผช.เจ้าพนักงานธุรการ กนกวรรณ    อ่วมพ่วง  
25 นายจิรศักดิ์        ปรางค์ภูผา นักการ  จิรศักดิ์        ปรางค์ภูผา  
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 การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี ๒๕60 
ครั้งที ่1/๒๕60 

วันอังคารที ่๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖0 
******************* 

  

เปิดประชุมเวลา 09.05 น. 
      เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายจรินทร์ เดชปาน ต าแหน่ง ประธานสภา อบต .บางขุนไทร ซึ่งเป็น
ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ               ๑.๑ เรื่องขอแนะน าตัวพนักงานส่วนต าบลที่ย้ายมาใหม่ จ านวน ๑ ราย คือ นางสาวกุลธิดา ราญไพร  

ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน ย้ายมาจากกองช่าง เทศบาลต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม  
จังหวัดเพชรบุรี ในนามของสภา อบต.บางขุนไทร ยินดีต้อนรับและให้กล่าวแนะน าตัวต่อที่ประชุม 

ที่ประชุม                    รับทราบปรบมือยินดีต้อนรับ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 

ประจ าปี ๒๕60 ครั้งที่ 2/๒๕60 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕60 ว่าจะมี 
ผู้ใดขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุมหรือไม่ 

ที่ประชุม  ได้ร่วมกันตรวจสอบบันทึกการประชุมฯครั้งที่แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบันทึก 
                                 รายงานการประชุม และมีมติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2560                            

ครั้งที่ ๑/๒๕60 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕60   

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ 3.1เรื่องการพิจารณากันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขอเชิญนายก 

อบต.บางขุนไทร ชี้แจงรายละเอียด 
นายก อบต. ตามที่ อบต.บางขุนไทร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2560 เมื่อวันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560 แต่มีบางโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ที่ไม่สามารถด าเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการอนุญาตให้พ้ืนที่    
ในการด าเนินงานจากหน่วยงานชลประทาน และทาง อบต.บางขุนไทร ยังมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ด าเนินงานตามโครงการฯดังกล่าว เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชน ปัจจุบันหน่วยงาน
ชลประทานได้แจ้งอนุญาตให้ อบต.บางขุนไทร สามารถเข้าด าเนินโครงการในพ้ืนที่ดังกล่าวได้  ดังนั้น 
อบต.บางขุนไทร จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 จ านวน ๑ 
โครงการ ดังนี้ 
๑. กองช่าง จ านวนเงิน 136,000.-บาท  
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 
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                                 - โครงการวางท่อ คสล.บริเวณหลุมยืมของชลประทาน หมู่ที่ 11 จ านวน 136,000 บาท  

ปริมาณงาน : วางท่อ คสล. Ø 1.00 เมตร มอก.ชั้น 3 จ านวน 18 ท่อน พร้อมท าการถมดินหรือหิน
ผุหลังท่อ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด 

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ ก าหนดว่า “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”   

          ดังนั้น ก็ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกันพิจารณากันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 เพ่ือด าเนินงานตามโครงการวางท่อ คสล.บริเวณหลุมยืมของ
ชลประทาน หมู่ที่ 11 เป็นจ านวนเงิน 136,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว 

ปลัด อบต. ส าหรับโครงการนี้ ทางอบต.บางขุนไทร จะพิจารณาดูความคุ้มค่าและความปลอดภัยในการก่อสร้า ง
อีกครั้งหนึ่ง และเรื่องประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับจากการก่อสร้าง 

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายก อบต.บางขุนไทรและปลัด อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ ก็ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.
บางขุนไทร ได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
หลังจากนั้นจะขอมติจากท่ีประชุม 

ที่ประชุม  ได้ร่วมกันพิจารณา โดยมีการซักถามและตอบข้อซักถามกันพอสมควร ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบ
อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 จ านวนเงิน 136,000.-บาท            
(หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการวางท่อ ค.ส.ล.
บริเวณหลุมยืมของชลประทาน หมู่ที่ 11 จ านวน 16 เสียง และงดออกเสียง จ านวน 1 เสียง  

ประธานสภาฯ ๓.2 เรื่องการพิจารณาโอนเงินและกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 
ขอเชิญนายก อบต.บางขุนไทร ชี้แจงรายละเอียด 

นายก อบต.                 ด้วย อบต.บางขุนไทร มีความจ าเป็นที่จะขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕60 เนื่องจากมีโครงการที่จ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่ง อบต.บางขุนไทร ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ไว้ ดังนั้น เพ่ือให้โครงการต่างๆ สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ตลอดจนเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ไปตั้งจ่าย
เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินโครงการต่างๆ รายละเอียด ดังนี้   

         ขอโอนเพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,129,500.-บาท รายละเอียด ดังนี้ 
๑. ส านักปลัด ขอโอนเพิ่ม 2,405,500.-บาท   
ด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
- เลื่อยวงเดือน งบประมาณตั้งจ่าย 3,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือน ขนาด 7” จ านวน 1 เครื่อง ตั้งตามราคาท้องตลาดทั่วไป 
เนื่องจากต้องการรุ่นและคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ขอโอนเพ่ิมเพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ 
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- เลื่อยจิ๊กซอว์ งบประมาณตั้งจ่าย 2,500.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยจิ๊กซอว์ (ส าหรับงานเบา) จ านวน 1 เครื่อง ตั้งตามราคาท้องตลาดทั่วไป 
เนื่องจากต้องการรุ่นและคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ขอโอนเพ่ิมเพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
- รถบรรทุกขยะ งบประมาณตั้งจ่าย 2,400,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี 
หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จ านวน 1 คัน ตั้งตามราคาบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ขอโอนเพิ่มเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ าหนักมูล

ฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม 
2) น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุก ไม่ต่ ากว่า 12,000 กิโลกรัม 
3) ชุดอัดท้ายท างานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อ

ตารางนิ้ว 
4) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง 

2. กองช่างขอโอนเพิ่ม จ านวนเงิน 1,724,000.-บาท  
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
ค่าท่ีดินและส่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค      
๑. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 3 ซอย 2 ข้ามคลองเล็ก งบประมาณตั้งจ่าย  
400,000.- บาท 
- ก่อสร้างสะพาน คสล. กว้าง 3.00 เมตรยาว 8.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด
เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงขอโอนเพิ่มเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
๒. โครงการก่อสรา้งผนังกนัดนิ คสล.หมู่ที่ 5 ซอย 2 งบประมาณตั้งจ่าย  260,0๐๐.-บาท  
- ก่อสร้างผนังกันดิน คสล. ยาว 90.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ จึงขอโอนเพิ่มเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
๓. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังคลอง D 26 หน้าวัดดอนผิงแดด หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 ต าบลบางขุนไทร   
งบประมาณตั้งจ่าย 490,0๐๐.-บาท 
- ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่
ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ จึงขอโอนเพิ่มเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
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๔. โครงการเสริมรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 6 ถนนสายกลางหมู่บ้านงบประมาณตั้งจ่าย  30,000.- บาท  
- ปรับปรุงเทคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมรางระบายน้ าความยาวรวม 73.70 เมตรรายละเอียดตามแบบ  
อบต.ก าหนด เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงขอโอนเพิ่มเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
5. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 สายกลางหมู่บ้านงบประมาณตั้งจ่าย 100,000.-บาท  
- ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ผิวจราจร 180.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงขอโอนเพ่ิมเพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ 
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 สายคลองขโมย (ต่อจากโครงการเดิม) งบประมาณตั้งจ่าย  
444,000.- บาท  
- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 274.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่เท
คอนกรีตถนนไม่น้อยกว่า 827.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนดเนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ จึงขอโอนเพิ่มเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

         ขอโอนลด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,129,500.-บาท รายละเอียด ดังนี้ 
1. โอนลดงบประมาณ จากส านักปลัด จ านวนเงิน 1,977,000.-บาท  
ด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งจ่าย 2,200,000.- 
บาท คงเหลือ 550,000.-บาท ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 400,000.-บาท  
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภท เงินเดือนพนักงาน  งบประมาณตั้งจ่าย 2,315,800.-บาท คงเหลือ 629,620.-บาท           
ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 470,000.-บาท   
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน งบประมาณตั้งจ่าย 102,000.-บาท คงเหลือ 25,000.-บาท 
ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 18,000.-บาท   
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณตั้งจ่าย 703,000.-บาท คงเหลือ 68,850.-บาท 
ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 10,000.-บาท 
งบด าเนินการ   
หมวดค่าตอบแทน 
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ 
ตั้งจ่าย 30,000.-บาท คงเหลือ 26,700.-บาท ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 26,000.-บาท 
ประเภท ค่าเบี้ยประชุม งบประมาณตั้งจ่าย 10,000.-บาท คงเหลือ 10,000.-บาท ขอโอนลด เป็น
เงินจ านวน 10,000.-บาท  
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร งบประมาณตั้งจ่าย 50,000.-บาท คงเหลือ 41,156.75 บาท 
ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 40,000.- บาท   
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งจ่าย 150,000.- บาท คงเหลือ 40,894.51 
บาท ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 30,000.- บาท  
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
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- ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต.งบประมาณตั้งจ่าย 220,000.- บาท  โอนลด ครั้งที่ 6 จ านวน 
40,000.- บาท  คงเหลือ 103,157.- บาท ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 100,000.- บาท                 
โครงการ อบต.สัญจร  งบประมาณตั้งจ่าย 20,000.- บาท คงเหลือ 20,000.- บาท ขอโอนลด 
เป็นเงินจ านวน 20,000.- บาท   
- โครงการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต งบประมาณตั้งจ่าย 
15,000.-บาท คงเหลือ 3,800.-บาท ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 3,800.-บาท   
- โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ งบประมาณตั้งจ่าย 10,000.-บาท คงเหลือ 
10,000.-บาท ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 10,000.-บาท   
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. งบประมาณตั้งจ่าย 310,000.-บาท คงเหลือ 
44,368.-บาท ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 44,000.-บาท   
หมวดค่าวัสดุ 
ประเภท วัสดุส านักงาน งบประมาณตั้งจ่าย 250,000.-บาท คงเหลือ 52,730.73 บาท ขอโอนลด 
เป็นเงินจ านวน 40,000.- บาท   
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว งบประมาณตั้งจ่าย 20,000.-บาท คงเหลือ 7,088.-บาท ขอโอนลด
เป็นเงินจ านวน 7,000.-บาท   
ประเภท วัสดุก่อสร้าง  งบประมาณตั้งจ่าย 30,000.-บาท โอนเพิ่มครั้งที่ 1 จ านวน 30,000.- 
บาท คงเหลือ 14,716.-บาท ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 8,000.-บาท  
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณตั้งจ่าย 60,000. -บาท โอนเพ่ิมครั้งที่ 1 จ านวน 
30,000.-บาท คงเหลือ 11,780.-บาท ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 10,000.-บาท   
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งบประมาณตั้งจ่าย 400,000.-บาท คงเหลือ 84,935.28 
บาท ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 50,000.-บาท  
ประเภท วัสดุการเกษตร งบประมาณตั้งจ่าย 30,000.-บาท คงเหลือ 6,870.-บาท ขอโอนลด   
เป็นเงินจ านวน 6,000.-บาท 
หมวดค่าสาธารณูปโภค 
ประเภท ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล งบประมาณตั้งจ่าย 45,000.-บาท คงเหลือ 16,469.13 บาท 
ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 16,000.-บาท   
ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์ งบประมาณตั้งจ่าย 18,000.-บาท คงเหลือ 15,317. -บาท              
ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 14,000.-บาท   
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- เครื่องโทรสาร โอนเพ่ิมครั้งที่ 1 (ตั้งรายการใหม่) จ านวน 18,000.- บาท คงเหลือ 6,500.-บาท 
ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 6,500.-บาท   
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณตั้งจ่าย 100,900. -บาท คงเหลือ 
100,900.-บาท ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 100,000.- บาท   
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณตั้งจ่าย 30,000. -บาท คงเหลือ 
30,000.-บาท ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 30,000.-บาท 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
- โครงการจัดท าแผนพัฒนา อบต.งบประมาณตั้งจ่าย 50,000. -บาท คงเหลือ 47,050.-บาท    
ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 47,000.- บาท  
งบรายจ่ายอ่ืน 
หมวดรายจ่ายอ่ืน 
ประเภท รายจ่ายอื่น 
- ค่าจ้างที่ปรึกษา เพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่ เพ่ือการจัดหา           
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้างงบประมาณตั้งจ่าย 20,000.-บาท คงเหลือ 
20,000.-บาท ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 20,000.-บาท   
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน 
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ  
ตั้งจ่าย 30,000.-บาท คงเหลือ 30,000.-บาท ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 30,000.-บาท 
หมวดค่าใช้สอย 

                  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
- โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความสงบเรียบร้อยในชุมชน งบประมาณ ตั้งจ่าย 
30,000.- บาท คงเหลือ 30,000.- บาท ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 30,000.- บาท  
- โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน งบประมาณตั้งจ่าย 45,000.-บาท คงเหลือ 6,780.- 
บาท ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 6,700.- บาท 
- โครงการฝึกอบรม อปพร. งบประมาณตั้งจ่าย 60,000.-บาท คงเหลือ 40,313.60 บาท        
ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 40,000.-บาท  
หมวดค่าวัสดุ 

             ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณตั้งจ่าย 5,000.-บาท โอนเพิ่ม ครั้งที่ 4 จ านวน 15,000.-
บาท คงเหลือ 19,200.- บาท ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 19,000.- บาท  
ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย งบประมาณตั้งจ่าย 80,000.-บาท คงเหลือ 80,000.-บาท ขอโอนลด
เป็นเงินจ านวน 80,000.-บาท  
ประเภท วัสดุอื่นๆ งบประมาณตั้งจ่าย 20,000.- บาท คงเหลือ 14,382.-บาท ขอโอนลด เป็นเงิน
จ านวน 10,000.- บาท  
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 
งานโรงพยาบาล 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุ 
ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งบประมาณตั้งจ่าย 60,000. - บาท โอนลดครั้งที่ 3 
จ านวน 20,000.-บาท คงเหลือ 22,000.-บาท ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 20,000.-บาท 
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ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย งบประมาณตั้งจ่าย 10,000.-บาท คงเหลือ 5,040.-บาท ขอโอนลด
เป็นเงินจ านวน 5,000.-บาท  
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
- โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โอนเพิ่มครั้งที่ 3 (ตั้งรายการใหม่) จ านวน 20,000.-บาท คงเหลือ 
7,050.-บาท ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 7,000.-บาท  
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานสวนสาธารณะ 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
- โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพ้ืนที่สีเขียว งบประมาณตั้งจ่าย 15,000.-บาท คงเหลือ 
15,000.- บาท ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 15,000.-บาท   
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณตั้งจ่าย 1,045,000.-บาท คงเหลือ 96,140.-  
บาท ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 9,000.-บาท   
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
- ค่าใช้จ่ายค่าทิ้งขยะ งบประมาณตั้งจ่าย 350,000.-บาท คงเหลือ 149,088.69 บาท ขอโอนลด
เป็นเงินจ านวน 100,000.-บาท   
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพผู้น าและเครือข่ายการด าเนินงานด้านสุขภาพ 
งบประมาณตั้งจ่าย 250,000.-บาท คงเหลือ 69,148. -บาท ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 
69,000.- บาท   
2. โอนลดงบประมาณ จากกองคลัง จ านวน 202,000.-บาท   
ด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน 

             ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ 
ตั้งจ่าย 15,000.-บาท คงเหลือ 15,000.-บาท ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 15,000.-บาท 
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ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร งบประมาณตั้งจ่าย 25,000.-บาท คงเหลือ 15,600.-บาท  
ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 15,000.-บาท 
ประเภท ค่าเช่าบ้าน งบประมาณตั้งจ่าย 135,600.- บาท คงเหลือ 36,600.- บาท ขอโอนลด  
เป็นเงินจ านวน 27,000.- บาท   
หมวดค่าใช้สอย 

      ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งจ่าย 30,000.-บาท คงเหลือ 25,950.-บาท 
ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 25,000.-บาท 

            ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
- โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณตั้งจ่าย 200,000.-บาท โอนลด    
ครั้งที่ 7 จ านวน 74,400.-บาท คงเหลือ 125,600.-บาท ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 120,000.-
บาท  
3. โอนลดงบประมาณ จากกองช่าง จ านวน 1,412,900.- บาท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

                - เงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 919,500.-บาท คงเหลือ 242,095.-บาท ขอโอนลด เป็นเงิน
จ านวน 164,000.-บาท   
งบด าเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบประมาณตั้งไว้  
20,000.-บาท คงเหลือ 18,100.-บาท ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 18,000.-บาท    
- ค่าเบี้ยการประชุม งบประมาณตั้งไว้ 15,000.-บาทคงเหลือ 15,000.-บาท ขอโอนลด เป็นเงิน
จ านวน 15,000.-บาท   
- ค่าเช่าบ้าน งบประมาณตั้งไว้ 100,000.-บาท คงเหลือ  30,750.-บาท ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 
25,000.-บาท  
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร งบประมาณตั้งไว้ 50,000.-บาทคงเหลือ 23,430.-บาท ขอโอนลด 
เป็นเงินจ านวน 23,000.-บาท   
ค่าใช้สอย 
- รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว้ 40,000.-บาทคงเหลือ  39,320.-บาท ขอโอนลด 
เป็นเงินจ านวน 39,000.- บาท   
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (ค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติงานของ อบต.) งบประมาณตั้งไว้  30,000. -บาท คงเหลือ 30,000.-บาท ขอโอนลด      
เป็นเงินจ านวน 30,000.-บาท   
- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณตั้งไว้ 20,000.-บาท คงเหลือ 19,165.-บาท ขอโอนลด    
เป็นเงินจ านวน 19,000.- บาท  
ค่าวัสดุ 
- วัสดุส านักงาน งบประมาณตั้งไว้  20,000.-บาท คงเหลือ 16,000.-บาท ขอโอนลด เป็นเงิน
จ านวน 16,000.- บาท  
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- วัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณตั้งไว้  60,000.-บาท  คงเหลือ 39,410.-บาท ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 
23,000.- บาท   
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ ์
- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณตั้งไว้ 20,900. -บาท คงเหลือ  20,900.-บาท      
ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 20,900.- บาท  
งานไฟฟ้าถนน 
งบด าเนินงาน 
ค่าใช้สอย 
- รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว้  250,000.-บาท  โอนเพ่ิมครั้งที่ 1 จ านวน 390,000.- 
บาท รวมงบประมาณตั้งไว้ 640,000.-บาท คงเหลือ  333,250.-บาท ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 
331,000.-บาท   
- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณตั้งไว้ 200,000.-บาท โอนลดครั้งที่ 5 จ านวน 27,000.- 
บาท คงเหลืองบประมาณตั้งไว้  173,000.-บาท คงเหลือ 172,500.-บาท ขอโอนลด เป็นเงิน
จ านวน 90,000.-บาท   
ค่าวัสดุ 
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณตั้งไว้  140,000.-บาท คงเหลือ  110,040.-บาท ขอโอนลด   
เป็นเงินจ านวน 100,000.- บาท  
- วัสดุก่อสร้าง งบประมาณตั้งไว้ 439,300.-บาท คงเหลือ 322,400.-บาท ขอโอนลด เป็นเงิน
จ านวน 159,000.- บาท   
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งบประมาณตั้งไว้ 200,000.-บาท คงเหลือ 196,363.53 บาท        
ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน  190,000.- บาท  
- วัสดุอ่ืนๆงบประมาณตั้งไว้ 50,000.-บาท คงเหลือ 50,000.-บาท ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 
50,000.-บาท  
งบลงทุน 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณตั้งไว้ 100,000.-บาท คงเหลือ 100,000.- 
บาท ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 100,000.-บาท   
4. โอนลดงบประมาณ จากกองสวัสดิการสังคม จ านวน 537,600.- บาท   
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภท เงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งจ่าย 60,000.-บาท คงเหลือ 60,000. -บาท                  
ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 60,000.-บาท   
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน 
ประเภท ค่าเช่าบ้าน งบประมาณตั้งจ่าย 10,000.-บาท คงเหลือ 10,000.-บาท ขอโอนลด เป็นเงิน
จ านวน 10,000.-บาท   
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ด้านบริการชุมชนและสังคม 
งบลงทุน  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณตั้งจ่าย 150,000.-บาท คงเหลือ 
150,000.-บาท ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 150,000.-บาท   
งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ  
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญต่างๆ งบประมาณตั้งจ่าย 10,000.-บาท คงเหลือ 
10,000.-บาท ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 6,500.- บาท   
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
งบด าเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
- ค่าเช่าบ้าน งบประมาณตั้งไว้  72,000.-บาท คงเหลือ  50,000.- บาท ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 
48,000.-บาท  
ค่าใช้สอย 
- รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว้ 15,000.-บาท คงเหลือ 15,000.-บาท ขอโอนลด 
เป็นเงินจ านวน 15,000.- บาท   
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (ค่าใช้จ่ ายในการ
ปฏิบัติงานของ อบต.) งบประมาณตั้งไว้ 50,000.-บาท คงเหลือ 19,480.-บาท ขอโอนลด เป็นเงิน
จ านวน 19,000.-บาท   
- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณตั้งไว้  30,000.-บาท คงเหลือ 18,500.-บาท ขอโอนลด 
เป็นเงินจ านวน 18,500.- บาท   
ค่าวัสดุ 
- วัสดุส านักงาน งบประมาณตั้งไว้ 30,000.- บาท คงเหลือ 23,672.-บาท ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 
23,000.- บาท   
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ ์
- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณตั้งไว้ 10,000.-บาท คงเหลือ 10,000.-บาท     
ขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 10,000.- บาท   

   ด้านงบกลาง 
แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 
งบกลาง 
งบกลาง 
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณตั้งไว้ 9,250,000.-บาท คงเหลือ  277,800.-บาท ขอโอนลด  
เป็นเงินจ านวน 177,600.- บาท   
 
 



   - 13 - 
 

           ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.2543 หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

           และในกรณีการด าเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าวตามรายการโอนข้างต้น อบต.บางขุนไทร 
จะต้องด าเนินการตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาผู้รับจ้าง ซึ่งช่วงระยะเวลาที่เหลือไม่สามารถก่อ
หนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕60 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗     
ข้อ ๕๙ ได้ก าหนดไว้ว่า “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”   

          ดังนั้น ก็ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.ได้ร่วมกันพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ รวมโอนเงินทั้งสิ้น 4,129,500.-บาท พร้อมทั้งพิจารณากันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพ่ือด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวข้างต้น รวมกันเงินทั้งสิ้น 
4,129,500.-บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกันพิจารณาพร้อมกันทั้ง ๒ รายการ คือ (1) พิจารณา
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย และ (2) พิจารณากันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
25๖๐ จ านวนเงิน 4,129,500.-บาท หลังจากนั้นจะขอมติจากท่ีประชุม 

ที่ประชุม  ได้ร่วมกันพิจารณาทั้ง 2 รายการ โดยมีการซักถามและตอบข้อซักถามกันพอสมควร ที่ประชุมจึงมีมติ
เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  
4,129,500.-บาท และมีมติเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ      
๒๕60 ภายในวงเงินงบประมาณ 4,129,500.-บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการขอโอนงบประมาณฯ ตามรายการข้างต้น จ านวน 17 เสียง และงดออกเสียง จ านวน1
เสียง  

  ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ   
  ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต.หรือผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือจะเสนออะไรเพิ่มเติมต่อที่ประชุมอีกหรือไม่   
 ปลัด อบต.              ตามมติที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๙   

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.25๕๙ ได้พิจารณาโอนเงินและกันเงิน  
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 2     
ซอย 2 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.35  - 0.45 เมตร          
ยาว 54.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด งบประมาณตั้งจ่าย 105,000.-บาท        
ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว อบต.บางขุนไทร ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากติดปัญหาเรื่อง
พ้ืนที่ในการด าเนินงาน ประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงไม่ยินยอมให้ อบต.บางขุนไทร ใช้พ้ืนที่ในบริเวณ
ดังกล่าวในการด าเนินการก่อสร้าง จึงสรุปว่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 2 ซอย 2         
อบต.บางขุนไทร ไม่สามารถเข้าด าเนินการได้ จึงท าให้งบประมาณ จ านวน 105,000.-บาท ตกเป็น
เงินสะสมของ อบต.ต่อไป ก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ            

ที่ประชุม รับทราบ 
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต. หรือผู้ใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือซักถามอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มี

กระผมก็ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่มาเข้าร่วมประชุมสภา อบต.    
ในวันนี้ ขอปิดการประชุม 

 ปิดการประชุมเวลา 10.25 น.     

                             (ลงชื่อ) จ.อ.อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม ผู้จดรายงานการประชุม 
                            (อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม) 

         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม              

     (ลงชื่อ)                           กรรมการ   
              (นายชุมพล คอเหลี่ยม) 

     (ลงชื่อ)                           กรรมการ   

              (นายส ารวย นาคนคร)  

     (ลงชื่อ)                           กรรมการ   

              (นางอรษา จันทรโชต)ิ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                  (ลงชื่อ)                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                        (นายจรินทร์  เดชปาน) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
 
 
 
 
 

 
 
 

   -  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๐   
      ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที ่๓๐  เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ไดม้ีมตริับรองบันทึกรายงาน 
      การประชุมสภาสมัยวสิามญั สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ ซึ่งได้ประชุมไป 
      เมื่อวันอังคารที ่๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เรียบร้อยแลว้ 

 
                        (ลงชื่อ)                          ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                      (นายจรินทร์  เดชปาน) 
                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 

 
 


