
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ําแดง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ําแดง

๑.

ผู้มาประชุม
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ ประธานสภา อบต.

๒. นายราดิน เลิศนิรันดร รองประธานสภา

๓. นายวิชิต อกอุ่น เลขานุการสภา อบต.

๔. นายสำราญ สุรเดช สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑

๕ นายเสน่ห์ ใจดี สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑

๖. นายฉัตรขัย เจริญสันต์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒

๗. นายฉลอง มุ่งพังกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓

๘. นายวรินทร์ มิตรวงษา สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๔

๙ นางขลดา เฉลิมทอง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๕

๑๐. นายประเสริฐ แช่มทะเทียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๕

๑๑ นายสามารถ กังวานโอฬารกุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖

๑๒. นายเฉลิม สิทธิโชติ สมาซิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗

๑๓. นายสด พังชุนทด สมาซิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗

๑๔. นางพาฝืน สิริภิญโญกานต์ สมาซิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘

๑๕. นางสาววนาลี ทองคำมี สมาซิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙

๑๖. นายดวง ศรีสูงเนิน สมาซิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙

๑๗ นายชูชาติ มงคลพร สมาซิกสภา อบต. หมูที่ ๑๐

๑๘ นายวิสิทธิ้ หวังซอกลาง สมาซิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑

๑๙ นายวสันต์ จาบจันทึก สมาซิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑

ผ้ไม่ได้มาประชุม
(ไมมี)

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสุทิน 

๒. นายสมศักดิ้ 

๓. นางสาวสุนันทิ 

๔. นายชัยฤทธิ้ 

๕. นายประเสริฐ 

๖. นายสราวุทร 
๗. นายภูวมัย 

๘. นายสะอาด

บางประสิทธึ๋ 

ตํ่ากระโทก 

ก้อนมณี 

กรรณีกากลาง 

ภิรมยา 

สายบุตร 
ฆ้องดี

มัซณประมาณกุล

นายก อบต.

รองนายก อบต.

รองนายก อบต. 

เลขานุการนายก อบต 

ผอ.กองช่าง 

หัวหน้าสำนักปลัด 
นักพัฒนาชุมขน 

นักิ1ซาการเกษตร



เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๐๐

ระเบียบวาระท่ี ๑
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาๆ

ระเบียบวาระท่ี ๒
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๓

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาๆ

นายฉัตรชัย เจริญสันต์ 

ส.อบต. หมู่ที่ ๒

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

นายวรินฑร์ มิตรวงษา 

ส.อบต. หมู่ที่ ๔

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

นายฉัตรชัย เจริญสันต์ 

ส.อบต. หมู่ที่ ๒

-๒-

เร่ือง ท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม
ขอถอนระเบียบวาระการประชุม วาระที่ ๓.๒ เรื่องการพิจารณาเข้าร่วมลงนาม 

บันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(อบต.หนองสาหร่าย) เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ได้มิ 

การลงมติแล้วเมือคราวการประชุมสมัยที่ผ่านมา

เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ําแดง 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒/๒๕๖๑ (คร้ังท่ี ๒)
ประชุมเม่ือวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

เร่ืองท่ีเสนอใหม่

เร่ือง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี๒๕๖๒ และสมัยแรกของปี ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๕๗ ข้อ ๒๑ ให ้สภาองค์การบริหารส ่วนตำบลกำหนดสมัยประข ุมสาม ัญ 

ประจำปี และสมัยประขุมสามัญสมัยแรกประจำปีถัดไป 

ซึ่งสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี ๒๕๖๒ คือวันที่ ๑๖ -  ๓0 มกราคม ๒๕๖๒

เสนอการกำหนดสมัยประขุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔ สมัย 

(นายสำราญ สุรเดช และนายเฉลิม สิทธิโชติ เป็นผู้รับรอง)

มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ถ้าไม่มิท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ถือว่าที่ประขุมเห็นขอบให้กำหนดสมัยประขุม 

สามัญประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔ สมัย

ลำดับต่อไป ให้สมาซิกฯ เสนอระยะเวลาวันประชุมสมัยประจำปี ๒๕๖๒ สมัยที่ ๒

เสนอการกำหนดสมัยประขุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ สมัยที่ ๒ 

วันที, ๑ -  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

(นายฉัตรชัย เจริญสันต์ และนายสำราญ สุรเดช เป็นผู้รับรอง)

มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ถือว่าที่ประขุมเห็นขอบการกำหนดสมัยประขุม 

สามัญประจำปี ๒๕๖๒ สมัยที่ ๒ วันท่ี ๑ -  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

ลำดับต่อไป ให้สมาขิกฯ เสนอระยะเวลาวันประขุมสมัยประจำปี ๒๕๖๒ สมัยที่ ๓

เสนอการกำหนดสมัยประขุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ สมัยที่ ๓ 

วันทึ ๑๖ -  ๓0 ตุลาคม ๒๕๖๒

(นายวรินทร์ มิตรวงษา และนายเฉลิม สิทธิโชติ เป็นผู้รับรอง)

t j j *



-๓-

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาๆ

นายสำราญ สุรเดช 

ส.อบต. หมู่ที่ ๑

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

นางพาฝืน สิริภิญโญกานต์ 

ส.อบต. หมู่ที่ ๘

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

สรุปมติท่ีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓.๒

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

นายสมศักดี้ ตํ่ากระโทก 

รองนายกฯ

มีท่านใดจะเสนอเปีนอย่างอื่นหรือโม่

ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเปีนอย่างอื่น ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบการกำหนดสมัยประชุม 

สามัญประจำปี ๒๕๖๒ สมัยที่ ๓ วันท่ี ๑๖ -  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

ลำดับต่อไป ให้สมาชิกฯ เสนอระยะเวลาวันประชุมสมัยประจำปี ๒๕๖๒ สมัยที่ ๔

เสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ สมัยที่ ๔ 

วันที่ ๑๖ -  ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

(นางพาฝืน สิริภิญโญกานต์ และนางสาววนาลี ทองคำมี เปีนผู้'รับรอง)

มีท่านใดจะเสนอเปีนอย่างอื่นหรือไม่

ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเปีนอย่างอื่น ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบการกำหนดสมัยประชุม 

สามัญประจำปี ๒๕๖๒ สมัยที่ ๔ วันท่ี ๑๖ -  ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

ลำดับต่อไป ให้สมาชิกฯ เสนอระยะเวลาวันประชุมสมัยประจำปี ๒๕๖๓ สมัยแรก

เสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ สมัยแรก 

วันท ๑๖ -  ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

(นายฉัตรชัย เจริญสันต์ และนายประเสริฐ แช่มทะเทียว เปีนผู้รับรอง)

มีท่านใดจะเสนอเปีนอย่างอื่นหรือไม่

ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเปีนอย่างอื่น ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบการกำหนดสมัยประชุม 

สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ สมัยแรก วันที่ ๑๖ -  ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ และสมัยแรกของปี ๒๕๖๓ 
ดังต่อไปน้ี
สมัยท่ี ๒ วันท่ี ๑ - ©๕  สิงหาคม ๒๕๖๒
สมัยท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ -  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
สมัยท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ -  ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
สมัยแรกของปี ๒๕๖๓ วันท่ี ๑๖ -  ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

การพิจารณาการขอความเห็นขอบดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน 
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ขอเชิญรองนายกฯ ช้ีแจง

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการขอความเห็นขอบดำเนินโครงการอนุรักษ์ 

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หลักการ

ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ 

ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในกิจกรรมปก 

ปีกพันธุกรรมพืช สำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช



นายสมศักดิ, ตํ่ากระโทก 

รองนายกๆ

นายสะอาด 

มัชณประมาณกุล 

นักวิชาการเกษตร

นายชูชาติ มงคลพร 

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ 

นายสะอาด 

มัชณ'ประมาณกุล 
นักวิชาการเกษตร

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพืช 

สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสบุนการ 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตาม 

โครงการดังกล่าว โดยให้ดำเนินการสำรวจข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เรื่อง 

พืชสมุนไพร และจัดทำบัญชีรายซื่อสมุนไพรที่มีอยู่ในพ้ืนท่ี พร้อมภาพถ่าย จัดทำ 

แปลงปลูกพืชสมุนไพรที่มีในพื้นที่ชุมชนสาธารณะ พื้นที่ส่วนบุคคล จัดตั้งศูนย์ 

รวบรวมพันธ์พืชสมุนไพรในท้องถิ่นในลักษณะธนาคารเมล็ดพืช โดยรวบรวมเมล็ด 

พันธ์ ต้นกล้า ไว้เบ้นหมวดหมู่ พร้อมซื่อและสรรพคุณ ทั้งนี้การสมัครเข้าร่วม 

สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต้องให้สภาองค์การบริหารส่วน 

ตำบลหนองนํ้าแดงให้ความเห็นชอบด้วย

เหตุผล

๑. เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราซสุดาฯ สยาม 

บรมราชกุมารี

๒. เพื่อดำเนินงานปกปีกทรัพยากรท้องถิ่น สำรวจเก็บรวบรวม 

ทรัพยากรท้องถิ่น ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

ท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และสนับสบุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐาน 

ทรัพยากรท้องถิ่น

๓. เพ ื่อจ ัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีท ั้งทรัพยากร 

กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิป้ญญา

๔. เพื่อจัดตั้ง ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น 

จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงเพื่อพิจารณาต่อไป

โครงการอน ุร ักษ ์พ ันธ ุกรรมพ ืชอ ันเน ื่องมาจากพระราชดำริ ทำให ้ทราบถ ึง 

ความสำคัญชองพันธุพืชในท้องถิ่น จะได้นำมาใช้ประโยชน์ต่อตำบลเรา เรามีเขต 

ปา เขตภูเขา มีทรัพยากรอีกมากที่เราต้องเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลมา 

นำมาคิดวางแผนพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประซาซนต่อตำบล การอนุรักษ์ 

ไม่เน้นเฉพาะพืช แต่เน้นทั้งหมด ทั้งกายภาพชีวภาพ ชุมชน โรงเรียน วัด บ้าน มี 

ส่วนร่วมทั้งหมดในการอนุรักษ์ เช่นข้าวหอมมะลิ ต่างชาตินำไปจดสิทธิบัตรโดยที่ 

เราไม่รู้ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจะทำให้เราได้รู้ทรัพยากรชองตำบล

กัญชาเบ้นพืซอนุรักษ์หรือไม่

เท่าที่ต ิดตามข่าวสาร เบ้นพืซอนุรักษ์ แต่การที่ประซาซนจะปลูกไม่ใช่เรื่องง่าย 

ดูกฎหมายแล้วเหมือนจะเอื้อให้บริษัทใหญ่ๆ ต้องมีโรงเรือน



นายชูชาติ มงคลพร 

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐

นายวิชิต อกอุ่น 

ปลัด อบต.

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓.๓
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาๆ

นายสมศักดิ้ ตํ่ากระโทก 

รองนายก อบต.

ถ้านุรักษ์แล้วปลูกไม่ได้ จะอนุรักษ์ทำไม นายทุนเอาไปหมด

ประเด็นนี้ยังเปีนข้อกฎหมาย จะเปีนการออกนอกประเด็น ขอให้อยู่ในประเด็น 

เรื่องที่พิจารณา

มติการพิจารณาการขอความเห็นชอบดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
เห็นชอบจำนวน ๑๗ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง -เสียง

การพ ิจารณาการโอนงบประมาณและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซี้แจง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ขอเชิญรองนายกชี้แจง

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนี้าแดง

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ 

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒

หลักการและเหตุผล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไปแล้ว เนื่องจากเกณฑ์ราคา 

กลางและค ุณ ล ักษณ ะพ ื้นฐานคร ุภ ัณ ฑ ์บางรายการของ ปี ๒๕๖๒ มีการ 

เปลี่ยนแปลง และรายการหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างมีการตั้งประเภทรายการ 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและค่าก่อสร้างสาธารณูปการสลับกัน จึงมีความ 

จำเปีนต้องโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติ 

ราชการ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓) 

ข้อ ๒๗ ความว่า “ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 

สิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ 

ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” และข้อข้อ ๒๙ ความว่า “ การแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น 

อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ดังน้ัน จึงมีความจำเป็นเสนอขอความเห็นขอบจาก 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงในการโอนงบประมาณและแก้ไข



เปลี่ยนแปลงคำซ ี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ดังต่อไปน้ี

รายการโอนงบประมาณ
สำนักปลัด

๑. โอนไปต้ังเปีนรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ 

โน๊คบุก สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท ตาม 

มาตรฐานคร ุภ ัณ ฑ ์ตามเกณ ฑ ์ราคากลางและค ุณ ล ักษณ ะพ ื้นฐานคร ุภ ัณ ฑ ์ 

คอมพิวเตอร์ปีล่าสุด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔ (แก้ไข 

เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒) สำดับที่ ๑ 

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดย 

มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม 

สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 

หน่วย

- หน่วยประมวยผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory 

ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า

8 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (Hard Drive) ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รับรองความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 X 768 Pixel และมี 

ขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว

- มีซ่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 

ซ่อง

- มีชิองเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง

- ม ีซ ่องเช ื่อมต่อระบบเครือข ่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง

- สามารถใช้งานไต้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, ก, ac) และ 

Bluetooth

โดยโอนลดงบประมาณ แผนงานงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย ต้ังไว้ 

๑,๓๕๐,๐๗๕ บาท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ ๑,๒๘๗,๐๗๕ บาท จึงโอนลด 

๑๖,๐๐๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๑,๒๗๑,๐๗๕ บาท (ข้อบัญญัติ 

งบประมาณฯ หน้า ๕๙)

-๖-



๒. โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด 

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ 

เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี ๑ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท 

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภ ัณฑ์ 

คอมพิวเตอร์ปีล่าสุด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔ (แก้ไข 

เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒) ลำดับที่ ๒ 

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document 

Feeder) ไดไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600 X 600 dpi

- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไดไม่น้อยกว่า 20 ppm

- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

โดยโอนลดงบประมาณ  แผนงานงบกลาง ประเภท เง ินสำรองจ ่าย  ตั้งไว้ 

๑,๓๕๐,๐๗๕.๐๐ บาท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ ๑,๒๗๑,๐๗๕ บาท จึงโอน 

ลด ๑๘,๐๐๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๑,๒๕๓,๐๗๕ บาท (ข้อบัญญัติ 

งบประมาณฯ หน้า ๕๙)

๓. โอนเพิ่มงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่า 

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 

ชนิดติดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เคร่ือง งบประมาณ 

๓๒,๔๐๐ บาท คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปีส่าสุด เป็นไปตามแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒) ลำดับที่ ๓ (ข้อบัญญัติ 

งบประมาณฯ หน้า ๗)

โดยโอนลดงบประมาณ  แผนงานงบกลาง ประเภท เง ิน ลำรองจ ่าย  ตั้งไว้ 

๑,๓๕๐,๐๗๕ บาท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ ๑,๒๕๓,๐๗๕ บาท จึงโอนลด 

๓๒,๔๐๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๑,๒๒๐,๖๗๕ บาท (ข้อบัญญัติ 

งบประมาณฯ หน้า ๕๙)

๔. โอนเพิ่มงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่า 

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 

ชนิดติดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๘ เคร่ือง งบประมาณ 

ตั้งไว้ ๒๕๖,๐๐๐ บาท ก่อนโอนคงเหลือ ๒๕๖,๐๐๐ บาท จึงโอนเพิ่ม ๓,๒๐๐ 

บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๒๕๙,๒๐๐ บาท (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ



โดยโอนลดงบประมาณ  แผนงานงบกลาง ประเภท เง ินสำรองจ ่าย  ตั้งไว้ 

๑,๓๕๐,๐๗๕.๐๐ บาท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ ๑,๒๒๐,๖๗๕; บาท จึงโอน 

ลด ๓,๒๐๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๑,๒๑๗,๔๗๕ บาท (ข้อบัญญัติ 

งบประมาณฯ หน้า ๕๙)

๕. โอนเพิ่มงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่า 

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ 

สำนักงาน งบประมาณตั้งไว้ ๑๖,๐๐๐ บาท ก่อนโอนคงเหลือ ๑๖,๐๐๐ บาท จึง 

โอนเพิ่ม ๑,๐๐๐ บาท หล ังโอนงบประมาณคงเหล ือ ๑๗,๐๐๐ บาท ตาม 

มาตรฐานคร ุภ ัณ ฑ ์ตามเกณ ฑ ์ราคากลางและค ุณ ล ักษณ ะพ ื้นฐานคร ุภ ัณ ฑ ์ 

คอมพิวเตอร์ปีล่าสุด (ข้อบัญญัติงบประมาณๆ หน้า ๗)

โดยโอนลดงบประมาณ  แผนงานงบกลาง ประเภท เง ินสำรองจ ่าย  ตั้งไว้ 

๑,๓๕๐,๐๗๕ บาท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ ๑,๒๑๗,๔๗๕ บาท จึงโอนลด 

๑,๐๐๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๑,๒๑๖,๔๗๕ บาท (ข้อบัญญัติ 

งบประมาณฯ หน้า ๕๙)

๖. โอนเพิ่มงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่า 

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด 

LED^าวดำ จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ ๑๕,๘๐๐ บาท ก่อนโอนคงเหลือ 

๑๕,๘๐๐ บาท จึงโอนเพิ่ม ๔,๐๐๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๑๙,๘๐๐ 

บาท ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ 

คอมพิวเตอร์ปีล่าสุด (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า ๘)

โดยโอนลดงบประมาณ  แผนงานงบกลาง ประเภท เง ิน สำรองจ ่าย  ตั้งไว้ 

๑,๓๕๐,๐๗๕ บาท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ ๑,๒๑๖,๔๗๕ บาท จึงโอนลด 

๔,๐๐๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๑,๒๑๒,๔๗๕ บาท (ข้อบัญญัติ 

งบประมาณฯ หน้า ๕๙)

กองช่าง

๑. โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

เคหะและชุมชน งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 

๑ เครื่อง งบประมาณ ๗,๑๐๐ บาท ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลาง 

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์ป ีล ่าสุด เป็นไปตามแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒) ลำดับที่ ๕ 

โดยโอนลดงบประมาณ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบดำเนินงาน



หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ ๑๕:๐,๐๐๐ 

บาท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ ๑๑๒,๕๔๐ บาท จึงโอนลด ๗,๑๐๐ บาท หลัง 

โอนงบประมาณคงเหลือ ๑๐๕,๔๔๐ บาท (ข้อบัญญัติงบประมาณๆ หน้า ๔๘)

๒. โอนไปตั้งเน้นรายการใหม่ แผนงานเคหะและขุมขน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

เคหะและขุมซน งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ 

จัดซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท ตามมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

โดยโอนลดงบประมาณ แผนงานเคหะและขุมซน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ 

และขุมซน งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ 

จัดซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ ๘,๐๐๐ บาท ก่อนโอน 

งบประมาณคงเหลือ ๘,๐๐๐ บาท จึงโอนลด ๘,๐๐๐ บาท หลังโอนงบประมาณ 

คงเหลือ ๐ บาท (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า ๔๒)

๓. โอนเพิ่มงบประมาณ แผนงานเคหะและขุมขน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ 

และขุมซน งบลงท ุน หมวดค ่าท ี่ด ินและส ิ่งก ่อสร ้าง ประเภทค ่าก ่อสร ้างส ิ่ง 

สาธารณูปโภค รายการค่าจ ้างสำรวจและออกแบบสิ่งสาธารณ ูปโภค ตั้งไว้ 

๑๐๐,๐๐๐ บาท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จึงโอนเพิ่ม 

๖๔๐,๐๐๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๗๔๐,๐๐๐ บาท (ข้อบัญญัติ 

งบประมาณฯ หน้า ๔๔)

โดยโอนลดงบประมาณ แผนงานเคหะและขุมซน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ 

และขุมขน งบลงท ุน หมวดค ่าท ี่ด ินและส ิ่งก ่อสร ้าง ประเภทค ่าก ่อสร ้างส ิ่ง 

สาธารณูปการ รายการค ่าจ ้างสำรวจและออกแบบสิ่งสาธารณ ูปการ ตั้งไว้ 

๗๔๐,๐๐๐ บาท ก ่อนโอนงบประมาณคงเหลือ ๗๔๐,๐๐๐ บาท จึงโอนลด 

๖๔๐,๐๐๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (ข้อบัญญัติ 

งบประมาณฯ หน้า ๔๔)

๔. โอนไปตั้งเน้นรายการใหม่ แผนงานเคหะและขุมซน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ 

ก ่อสร ้างถนนคอนกรีตเสร ิมเหล ็ก ซอยคลองซ'ย๑ หมู่ที่ ๑๐ บ ้านคลองซ ัย 

งบประมาณ ๔๙๓,๖๒๐ บาท

โดยโอนลดงบประมาณ แผนงานเคหะและขุมซน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองขัย๑ หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองขัย งบประมาณตั้งไว้ 

๔๙๓,๖๒๐ บาท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ ๔๙๓,๖๒๐ บาท จึงโอนลด



-๑๐-

๔๙๓,๖๒๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๐ บาท (ข้อบัญญัติงบประมาณๆ 

หน้า ๔๔)

๔. โอนไปตั้งเน้นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ 

ก ่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองช ัย ๙ หมู่ที่ ๑๐ บ ้านคลองช ัย 

งบประมาณ ๑๗๗,๗๖๐ บาท

โดยโอนลดงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมซน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองชัย๙ หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองชัย งบประมาณ 

๑๗๗,๗๖๐ บาท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ ๑๗๗,๗๖๐ บาท จึงโอนลด 

๑๗๗,๗๖๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๐ บาท (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 

หน้า ๔๔)

๖. โอนไปตั้งเน้นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ 

ก ่อสร ้างถนนคอนกร ีตเสร ิม เหล ็ก  ซอยบ ้านนาใน หมู่ท ี่ ๘ บ ้านไทรทอง 

งบประมาณ ๒๑๙,๔๙๐ บาท

โดยโอนลดงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาใน หมู่ที่ ๘ บ้านไทรทอง งบประมาณตั้งไว้ 

๒๑๙,๔๙๐ บาท ก ่อนโอนงบประมาณคงเหลือ ๒๑๙,๔๙๐ บาท จึงโอนลด 

๒๑๙,๔๙๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๐ บาท (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 

หน้า ๔๔)

๗. โอนไปตั้งเน้นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเจียม หมู่ที่ ๙ บ้านธารมงคล 

งบประมาณ ๒๓๒,๙๔๐ บาท

โดยโอนลดงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเจียม หมู่ที่ ๙ บ้านธารมงคล งบประมาณ 

ต้ังไว้ ๒๓๒,๙๔๐ บาท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ ๒๓๒,๙๔๐ บาท จึงโอนลด 

๒๓๒,๙๔๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๐ บาท (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 

หน้า ๔๔)

๘. โอนไปตั้งเน้นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน



~(9)<3)~

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ 

ก ่อสร้างถนนคอนกรีตเสร ิมเหล็ก ซอยล ุงจำร ัส หมู่ที่ ๑๑ บ ้านมอกระหาด 

งบประมาณ ๒๙๑,๑๘๐ บาท

โดยโอนลดงบประมาณ แผนงานเคหะและขุมซน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงจำรัส หมู่ที่ ๑๑ บ้านมอกระหาด งบประมาณตั้ง 

ไว้ ๒๙๑,๑๘๐ บาท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ ๒๙๑,๑๘๐ บาท จึงโอนลด 

๒๙๑,๑๘๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๐ บาท (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 

หน้า ๔๔)

๙. โอนไปตั้งเบ็เนรายการใหม่ แผนงานเคหะและขุมขน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ 

ก ่อสร ้างถนนคอนกร ีตเสร ิมเหล ็ก ซอยเหล ็งหวาน หมู่ท ี่ ๘ บ ้านไทรทอง 

งบประมาณ ๓๘๘,๖๘๐ บาท

โดยโอนลดงบประมาณ แผนงานเคหะและขุมขน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหล็งหวาน หมู่ที่ ๘ บ้านไทรทอง งบประมาณตั้งไว้ 

๓๘๘,๖๘๐ บาท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ ๓๘๘,๖๘๐ บาท จึงโอนลด 

๓๘๘,๖๘๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๐ บาท (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 

หน้า ๔๖)

๑๐. โอนไปตั้งเปีนรายการใหม่ แผนงานเคหะและขุมซน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย กม.๑ ธนะรัซต์-สีมามงคล ข่วงวซิรา-ไทยเดิม (ข้าง 

วัดถ้ําไตรรัตน์) หมู่ที่ ๑ บ้าน'หนองน้ําแดง งบประมาณ ๔๙๖,๐๑๐ บาท 

โดยโอนลดงบประมาณ แผนงานเคหะและขุมซน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด 

ค่าท ี่ด ินและสิ่งก ่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย กม.๑ ธนะรัขต์-สีมามงคล ช่วง'วซิรา-ไทยเดิม (ข้าง 

วัดถ้ําไตรรัตน์) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองนํ้าแดง งบประมาณตั้งไว้ ๔๙๖,๐๑๐ บาท ก่อน 

โอนงบประมาณคงเหลือ ๔๙๖,๐๑๐ บาท จึงโอนลด ๔๙๖,๐๑๐ บาท หลังโอน 

งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า ๔๖)

๑๑. โอนไปตั้งเปีนรายการใหม่ แผนงานเคหะและขุมซน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย กม.๙ ธนะรัซต์-ผ่านศึก (ช่วงแยกธารมงคล) หมู่ที่ ๓ 

บ้านเซาวง งบประมาณ ๔๙๖,๐๑๐ บาท

โดยโอนลดงบประมาณ แผนงานเคหะและขุมซน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด



-๑๒-

ค่าที่ด ินและสิ่งก ่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย กม.๙ ธนะรัชต์-ผ่านศึก (ช่วงแยกธารมงคล) หมู่ที่ 

๓ บ้านเขาวง งบประมาณตั้งไว้ ๔๙๖,๐๑๐ บาท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ 

๔๙๖,๐๑๐ บาท จึงโอนลด ๔๙๖,๐๑๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๐ บาท 

(ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า ๔๖)

๑๒. โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยนายน้อย หมู่ที่ ๓ บ้านเขาวง 

งบประมาณ ๓๐๒,๙๐๐ บาท

โดยโอนลดงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยนายน้อย หมู่ที่ ๓ บ้านเขาวง งบประมาณ 

ต้ังไว้ ๓๐๒,๙๐๐ บาท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ ๓๐๒,๙๐๐ บาท จึงโอนลด 

๓๐๒,๙๐๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๐ บาท (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 

หน้า ๔๖)

๑๓. โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโบบอีแซว -  ผู้ช่วยกร หมูที่ ๖ บ้านโป่ง 

กระลัง งบประมาณ ๔๙๔,๓๘๐ บาท

โดยโอนลดงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนอีแซว -  ผู้ช่วยกร หมูที่ ๖ บ้านโป่งกระลัง 

งบประมาณตั้งไว้ ๔๙๔,๓๘๐ บาท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ ๔๙๔,๓๘๐ 

บาท จึงโอนลด ๔๙๔,๓๘๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๐ บาท (ข้อบัญญัติ 

งบประมาณฯ หน้า ๔๗)

๑๔. โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ 

ก ่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนอีแซวหมู่ท ี่ ๔ บ้านหนองมะกรูด 

งบประมาณ ๔๙๒,๔๔๐ บาท

โดยโอนลดงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนอีแซวหมู่ที่ ๔ บ้านหนองมะกรูด งบประมาณตั้ง



-๑๓-

ไว้ ๔๙๒,๕:๕:๐ บาท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ ๔๙๒,๔๔๐ บาท จึงโอนลด 

๔๙๒,๔๔๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๐ บาท (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 

หน้า ๔๗)

๑๔. โอนไปตั้งเปีนรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ 

ก ่อสร ้างถนนคอนกร ีตเสร ิม เหล ็ก  สายบ ้านผ ู้ใหญ ่ หมู่ท ี่ ๗ บ ้านไทยเต ิม 

งบประมาณ ๔๘๐,๐๙๐ บาท

โดยโอนลดงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมซน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด 

ค่าที่ด ินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ สาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านไทยเดิม 

งบประมาณตั้งไว้ ๔๘๐,๐๙๐ บาท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ ๔๘๐,๐๙๐ บาท 

จึงโอนลด๔๘๐,๐๙๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๐ บาท (ข้อบัญญัติ 

งบประมาณๆ หน้า ๔๗)

๑๖. โอนไปตั้งเปีนรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายวะกะเจียว -  คลองชัย (หลังไทยสมุทร) หมู่ที่ ๔ บ้าน 

วะกะเจียว งบประมาณ ๔๙๓,๖๔๐ บาท

โดยโอนลดงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งาบไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง 

ถนนคอนกรีต สายวะกะเจียว -  คลองชัย (หลังไทยสมุทร) หมู่ที่ ๔ บ้านวะกะ 

เจ ียว งบประมาณต ั้งไว ้ ๔๙๓,๖๔๐ บาท ก ่อนโอนงบประมาณ คงเหล ือ 

๔๙๓,๖๔๐ บาท จึงโอนลด ๔๙๓,๖๔๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๐ บาท 

(ข้อบัญญัติงบประมาณๆ หน้า ๔๗)

๑๗. โอนไปตั้งเปีนรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 

หมวดค่าที่ด ินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ 

ก่อสร้างท่อระบายนํ้า ไหล่ถนนวซิรา -  เขาวง (ช่วงหน้าบ้านผู้ใหญ่) หมู่ที่ ๒ บาน 

วงษ์เกษตร งบประมาณ ๔๙๒,๖๔๐ บาท

โดยโอนลดงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง 

ท่อระบายนํ้า ไหล่ถนนวขิรา -  เขาวง (ช่วงหน้าบ้านผู้ใหญ่) หมู่ที่ ๒ บานวงษ์ 

เกษตร งบประมาณตั้งไว ้ ๔๙๒,๖๔๐ บาท ก ่อนโอนงบประมาณคงเหล ือ 

๔๙๒,๖๔๐ บาท จึงโอนลด ๔๙๒,๖๔๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๐ บาท 

(ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า ๔๘)



“ (5) (ร ิ๔ -

๑๘. โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายนํ้า คสล. ชนิดซ่องเดียว (บล็อกคอนเวิร์ส) หมู่ที่ ๔ 

บ้านวะกะเจียว งบประมาณ ๓๖๓,๘๒๐ บาท

โดยโอนลดงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง 

ท่อลอดเหลี่ยมระบายนํ้า คสล. ชนิดซ่องเดียว (บล็อกคอนเวิร์ส) หมู่ที่ ๔ บ้านวะ 

กะเจ ียว งบประมาณตั้งไว้ ๓๖๓,๘๒๐ บาท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ 

๓๖๓,๘๒๐ บาท จึงโอนลด ๓๖๓,๘๒๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๐ 

บาท (ข้อบัญญัติงบประมาณๆ หน้า ๔๘)

๑๙. โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายนํ้า คลล. ชนิดซ่องเดียว (บล็อกคอนเวิร์ส) หมู่ที่ ๗ 

บ้านไทยเดิม งบประมาณ ๓๖๓,๘๒๐ บาท

โดยโอนลดงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง 

ท่อลอดเหลี่ยมระบายนํ้า คลล'. ชนิดซ่องเดียว (บล็อกคอนเวิร์ส) หมู่ที่ ๗ บ้านไทย 

เดิม งบประมาณตั้งไว้ ๓๖๓,๘๒๐ บ'าท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ ๓๖๓,๘๒๐ 

บาท จึงโอนลด ๓๖๓,๘๒๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๐ บาท (ข้อบัญญัติ 

งบประมาณฯ หน้า ๔๘)

๒๐. โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 

หมวดค่าที่ด ินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ 

ก่อสร้างรางระบายนํ้า (ซอยบ้านผู้ช่วยพัน) หมู่ที่ ๑๑ บ้านมอกะหาด งบประมาณ 

๖๗๙,๖๗๐ บาท

โดยโอนลดงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง 

รางระบายนํ้า (ซอยบ้านผู้ช่วยพัน) หมู่ที่ ๑๑ บ้านมอกะหาด งบประมาณตั้งไว้ 

๖๗๙,๖๗๐ บาท ก ่อนโอนงบประมาณคงเหลือ ๖๗๙,๖๗๐ บาท จึงโอนลด 

๖๗๙,๖๗๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๐ บาท (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 

หน้า ๔๘)

๒๑. โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ



-๑๔-

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สาย กม.๑ ธนะรัขต์ -  สีมามงคล 

(ช ่วงโรงงานทำฃ ้อน -  ส ีมามงคล) กล ุ่มหน ้าว ัด หมู่ท ี่ ๒ บ ้านวงษ ์เกษตร 

งบประมาณ ๔๘๙,๐๒๐ บาท

โดยโอนลดงบประมาณ แผนงานเคหะและขุมฃน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุง 

ถนนลาดยางแอสฟ้ลทํติกคอนกรีต สาย กม.๑ ธนะรัขต์ -  สีมามงคล (ช่วงโรงงาน 

ทำซ้อน -  สีมามงคล) กลุ่มหน้าวัด หมู่ที่ ๒ บ้านวงษ์เกษตร งบประมาณตั้งไว้ 

๔๘๙,๐๒๐ บาท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ ๔๘๙,๐๒๐ บาท จึงโอนลด 

๔๘๙,๐๒๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๐ บาท (ข้อบัญญัติงบประมาณๆ 

หน้า ๔๙)

๒๒. โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและขุมซน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟ้ลทํติกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้าน -  สวนดอกไม้ หมู่ที่ 

๑๐ บ้านคลองขัย งบประมาณ ๔๘๑,๙๔๐ บาท

โดยโอนลดงบประมาณ แผนงานเคหะและขุมซน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุง 

ถนนลาดยางแอสฟ้ลทํติกคอนกรีต สายกลางหมู่บ ้าน -  สวนดอกไม้ หมู่ที่ ๑๐ 

บ้านคลองขัย งบประมาณตั้งไว้ ๔๘๑,๙๔๐ บาท 'ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ 

๔๘๑,๙๔๐ บาท จึงโอนลด ๔๘๑,๙๔๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๐ บาท 

(ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า ๔๙)

๒๓. โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและขุมซน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟิลทํติกคอนกรีต สายข้างวัดถํ้าเซาวง -  หนองมะกรูด 

(กลุ่มถวิล) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองนํ้าแดง งบประมาณ ๔๙๐,๐๖๐ บาท 

โดยโอนลดงบประมาณ แผนงานเคหะและขุมซน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุง 

ถนนลาดยางแอสฟ้ลทํติกคอนกรีต สายข้างวัดถํ้าเขาวง -  หนองมะกรูด (กลุ่มถวิล) 

หมู่ที่ ๑ บ ้านหนองน ํ้าแดง งบประมาณต ั้งไว ้ ๔๙๐,๐๖๐ บาท ก่อนโอน 

งบประมาณคงเหลือ ๔๙๐,๐๖๐ บาท จึงโอนลด ๔๙๐,๐๖๐ บาท หลังโอน 

งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท (ข้อบัญญัติงบประมาณๆ หน้า ๔๙)

๒๔. โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและขุมซน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟ้ลทํดิกคอนกรีตสายบ้านผู้ใหญ่ (ตรอกข้ีเถ้า) หมู่ที่ ๗



-๑๖-

บ้านไทยเดิม งบประมาณ ๒๔๖,๗๙๐ บาท

โดยโอนลดงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมขน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุง 

ถนนลาดยางแอสฟ้ลท์ดิกคอนกรีตสายบ้านผู้ใหญ่ (ตรอกขี้เถ้า) หมู่ที่ ๗ บ้านไทย 

เดิม งบประมาณตั้งไว้ ๒๔๖,๗๙๐ บาท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ ๒๔๗,๗๙๐ 

บาท จึงโอนลด ๒๔๗,๗๙๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๐ บาท (ข้อบัญญัติ 

งบประมาณฯ หน้า ๔๙)

๒๔. โอนไปตั้งเปีนรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมซน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟ้ลท์ดิกคอนกรีตสายบ้านลุงตุ้ม (เตาอิฐ -  ไทยเดิม) หมู่ 

ที่ ๗ บ้านไทยเดิม งบประมาณ ๒๘๑,๓๖๐ บาท

โดยโอนลดงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมซน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุง 

ถนนลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีตสายบ้านลุงตุ้ม (เต าอ ิฐ -  ไทยเด ิม)หมู่ท ี่ ๗ 

บ้านไทยเดิม งบประมาณตั้งไว้ ๒๘๑,๓๖๐ บาท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ 

๒๘๑,๓๖๐ บาท จึงโอนลด ๒๘๑,๓๖๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๐ บาท 

(ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า ๔๐)

๒๖. โอนไปตั้งเปีนรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมขน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 

หมวดค่าที่ด ินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีตสายภูหินสวย -  ถํ้าโพธิ้ทอง หมู่ที่ ๑๑ 

บ้านมอกระหาด งบประมาณ ๔๘๙,๗๒๐ บาท

โดยโอนลดงบประมาณ แผนงาบเคหะและชุมซน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุง 

ถนนลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีตสายภูหินสวย -  ถํ้าโพธิ้ทอง หมู่ที่ ๑๑ บ้านมอ 

กระหาด งบประมาณตั้งไว้ ๔๘๙,๗๒๐ บาท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ 

๔๘๙,๗๒๐ บาท จึงโอนลด ๔๘๙,๗๒๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๐ บาท 

(ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า ๔๐)

๒๗. โอนไปตั้งเปีนรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมซน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 

หมวดค่าที่ด ินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีตสายแยกสักภูเดือน (วซิรา -  เขาวง) 

หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งกระลัง งบประมาณ ๔๙๓,๖๑๐ บาท



-๑๗-

โดยโอนลดงบประมาณ แผนงานเคหะและขุมซน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุง 

ถนนลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีตสายแยกสักภูเดือน (วซิรา -  เซาวง) หมู่ที่ ๖ 

บ้านโป่งกระสัง งบประมาณตั้งไว้ ๔๙๓,๖๑๐ บาท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ 

๔๙๓,๖๑๐ บาท จึงโอนลด ๔๙๓,๖๑๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๐ 

บาท (ข้อบัญญัติงบประมาณๆ หน้า ๔๐)

๒๘. โอนไปตั้งเน้นรายการใหม่ แผนงานเคหะและขุมซน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีตสายวซิรา -  เซาวง (กลุ่มหนองขมิ้น) 

หมู่ที่ ๑ บ้านหนองนํ้าแดง งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท 

โดยโอนลดงบประมาณ แผนงานเคหะและขุมซน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุง 

ถนนลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีตสายวซิรา -  เขาวง (กลุ่มหนองขมิ้น) หมู่ที่ ๑ 

บ้านหนองนํ้าแดง งบประมาณตั้งไว้ ๔๙๐,๐๐๐ บาท ก่อนโอนงบประมาณ 

คงเหลือ ๔๙๐,๐๐๐ บาท จึงโอนลด ๔๙๐,๐๐๐ บาท หลังโอนงบประมาณ 

คงเหลือ ๐ บาท (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า ๔๐)

๒๙. โอนไปตั้งเน้นรายการใหม่ แผนงานเคหะและขุมซน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีตสายวขิรา -  เขาวง (ช่วงโรงเรียนบ้าน 

เขาวง -  แยกวนาลี) หมู่ที่ ๓ บ้านเขาวง งบประมาณ ๔๙๓,๖๑๐ บาท 

โดยโอนลดงบประมาณ แผนงานเคหะและขุมซน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุง 

ถนนลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีตสายวซิรา -  เซาวง (ช่วงโรงเรียนบ้านเขาวง -  

แยกวนาลี) หมู่ที่ ๓ บ้านเขาวง งบประมาณตั้งไว้ ๔๙๓,๖๑๐ บาท ก่อนโอน 

งบประมาณคงเหลือ ๔๙๓,๖๑๐ บาท จึงโอนลด ๔๙๓,๖๑๐ บาท หลังโอน 

งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท (ข้อบัญญัติงบประมาณๆ หน้า ๔๑)

๓๐. โอนไปตั้งเน้นรายการใหม่ แผนงานเคหะและขุมซน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีตสายสามแยก -  ไร่แสงจันทร์ หมู่ที่ ๙ 

บ้านธารมงคล งบประมาณ ๔๙๙,๙๑๐ บาท

โดยโอนลดงบประมาณ แผนงานเคหะและขุมซน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุง 

ถนนลาดยางแอสฟิลท์ติกคอนกรีตสายสามแยก -  ไร่แสงจันทร์ หมู่ที่ ๙ บ้านธาร
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มงคล งบประมาณตั้งไว ้ ๔๙๙,๙๑๐ บาท ก ่อนโอนงบประมาณคงเหล ือ 

๔๙๙,๙๑๐ บาท จึงโอนลด ๔๙๙,๙๑๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๐ บาท 

(ข้อบัญญ้ตงบประมาณฯ หน้า ๔๑)

๓๑. โอนไปต้ังเบ็เนรายการใหม่ แผนงานเคหะและขุมขน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 

หมวดค่าที่ด ินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟิลท์ดิกคอนกรีตสายหนองยาง (บ้านนายแฉล้ม) หมู่ที่ 

๔ บ้านหนองมะกรูด งบประมาณ ๓๐๗,๗๔๐ บาท

โดยโอนลดงบประมาณ แผนงานเคหะและขุมซน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ สาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีตสายหนองยาง (บ้านนาย 

แฉล้ม) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองมะกรูด งบประมาณตั้งไว้ ๓๐๗,๗๔๐ บาท ก่อนโอน 

งบประมาณคงเหลือ ๓๐๗,๗๔๐ บาท จึงโอนลด ๓๐๗,๗๔๐ บาท หลังโอน 

งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท (ข้อบัญญ้ตงบประมาณๆ หน้า ๔๑)

๓๒. โอนไปตั้งเปีนรายการใหม่ แผนงานเคหะและขุมซน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 

หมวดค่าที่ด ินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีตสายหลัก (แยกวซิรา -  เซาวง) -  เซา 

จันทร์ หมู่ที่ ๙ บ้านธารมงคล งบประมาณ ๔๙๓,๔๗๐ บาท 

โดยโอนลดงบประมาณ แผนงานเคหะและขุมซน งานไฟฟ้าถนน งปลงทุน หมวด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุง 

ถนนลาดยางแอสฟ้ลท์ดิกคอนกรีตสายหลัก (แยกวฃิรา -  เขาวง) -  เซาจันทร์ หมู่ 

ที่ ๙ บ้านธารมงคล งบประมาณตั้งไว้ ๔๙๓,๔๗๐ บาท ก่อนโอนงบประมาณ 

คงเหลือ ๔๙๓,๔๗๐ บาท จึงโอนลด ๔๙๓,๔๗๐ บาท หลังโอนงบประมาณ 

คงเหลือ ๐ บาท (ข้อบัญณู้ติงบประมาณฯ หน้า ๔๑)

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

๑. โอนไปตั้งเปีนรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

ก ารศ ึก ษ า ห ม วด ค ่าค ร ุภ ัณ ฑ ์ ป ร ะ เภ ท ค ร ุภ ัณ ฑ ์ส ำน ัก ง าน  ราย ก าร  

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ซนิดติดตั้งพื้นหรือซนิดแขวน ขนาด ๑๔,๐๐๐ บี 

ทียู จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๙,๐๐๐ บาท คุณลักษณะตามมาตรฐาน 

ครุภัณฑ์ปีล่าสุด เป็น'ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๖๑ -  ๒๔๖๔ (แก่ไข 

เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒) สำดับที่ ๔

โดยโอนลดงบประมาณ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา 

และนันทนาการ หมวดค่าใข้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราซการ 

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด



-๑๙-

งบประมาณตั้งไว้ ๑๕:๐,0๐๐ บาท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ ๒๕,๙๓๕: บาท 

จึงโอนลด ๒๕,๐๐๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๙๓๕ บาท (ข้อบัญญัติ 

งบประมาณๆ หน้า ๕๖) และโอนลดงบประมาณ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 

และนันทนาการ งานบริหารทั่วเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการหมวดค่า 

ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราขการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 

หมวดอื่นๆ โครงการลืบสานประเพณีลอยกระทง งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท 

ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ ๑๖,๘๑๐ บาท จึงโอนลด ๔,๐๐๐ บาท หลังโอน 

งบประมาณคงเหลือ ๑๒,๘๑๐ บาท (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า ๕๕)

๒. โอนตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการเท 

พื้นด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 

โดยโอนลดงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ 

ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการ 

เทพื้นด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ก่อน 

โอนงบประมาณคงเหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท จึงโอนลดจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท หลัง 

โอนงบประมาณคงเหลือ ๐ บาท (ข้อบัญญัติงบประมาณๆ หน้า ๒๖)

๓. โอนตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการ 

ปร ับปร ุงสนามเด ็กเล ่นของศ ูนย ์พ ัฒ นาเด ็กเล ็ก  สังกัด อบต.หนองโทแดง 

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

โดยโอนลดงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ 

ลงทุน ค ่าท ี่ด ินและสิ่งก ่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการ 

ปร ับปร ุงสนามเด ็กเล ่นของศ ูนย ์พ ัฒ นาเด ็กเล ็ก  สังกัด อบต.หนองนื่ทแดง 

งบประมาณตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

จึงโอนลดจำนวน ๑๐๐๐๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๐ บาท (ข้อบัญญัติ 

งบประมาณฯ หน้า ๒๖)

๔. โอนตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการ 

ปรับปรุงห้องนํ้าครู งบประมาณ ๕๐,๐๐๐

โดยโอนลดงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ 

ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการ



-๒๐-

ปรับปรุงห้องนํ้าครู งบประมาณตั้งไว้ ๕0,000 บาท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ 

๕๐,๐๐๐ บาท จึงโอนลดจำนวน ๕0,000 บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๐ 

บาท (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า ๒๖)

รายการเปลี่ยนปลงคำซ้ีแจงงบประมาณ 
สำนักปลัด
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน 

จำนวน ๑ เคร่ือง (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า ๘)

ข้อความเดิม

เพื่อจ่ายเน้นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน 

สำนักงาน (ขอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จำนวน ๑ เคร่ือง เพ่ือไข้ในการปฏิบัติงาน 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่อ้ยกวา่ 2 แกนหลกั (2 core) มี 

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมน่อ้ยกวา่ 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 

หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ขนิด DDR4 หรือดีกว่า นฆีนาดไมน่อ้ย 

กวา่ 4 GB

มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดบรรจุ 

ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 

GB จำนวน 1 หน่วย

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- ม ีซ ่องเช ื่อมต่อระบบเครือข ่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า1 ซ่อง

- มีซ่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ซ่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มจีอภาพแบบ LED หรอืดกีวา่ ม  ีContrast Ratio ไมน่อ้ยกวา่ 600 

: 1 และมขีนาดไมน่อ้ยกวา่ 19น้ิว จำนวน 1 หนว่ย

ข้อความท่ีแกไขเปล่ียนแปลง
เพื่อจ่ายเน้นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน 

สำนักงาน (ขอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จำนวน ๑ เคร่ือง เพื่อใซในการปฏิบัติงาน 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่อ้ยกวา่ 4 แกนหลกั (4 core) มี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมน่อ้ยกวา่ 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1

หน่วย



- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า นขีนาดไมน่อ้ย 

กวา่ 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดบรรจุ 

ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 

GB จำนวน 1 หน่วย

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- ม ีซ ่องเช ื่อมต่อระบบเครือข ่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า! ซ่อง

- มีซ่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ซ่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มจีอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19น้ิว จำนวน 1 หนว่ย

ตามมาตรฐานครุภ ัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีล่าสุด

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 

คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ชาวดำ จำนวน ๒ 

เคร่ือง (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า ๘)

ข้อความเดิม
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ชาวดำ ชนิด Network 

แบบที่1 (หน้า27/นาที) จำนวน 2 เคร่ือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามคุณลักษณะ 

พื้นฐาน ตามบัญชีมาตรฐานคอมพิวเตอร์กระทรวง พ.ศ. ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)

- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนบัติได้

- มีหน่วยความจำ (Memory) ชนาดไมน่อ้ยกวา่ 128 MB

- มีซ่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย 

กว่า 1 ซ่อง

- มีซ่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้ 

สาย (Wi-Fi) ได้

- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom

ข้อความท่ีแกไขเปล่ียนแปลง
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network



-Is เอ-

นายภูวมัย ฆ้องดี 

นักพัฒนาขุมซน

นายวิชิต อกอุ่น 

ปลัด อบต.

มติท่ีประขุม

ระเบียบวาระที่ ๓.๔
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

นายสมศักดิ้ ตํ่ากระโทก 

รองนายก อบต.

แบบท่ี 1 (หน้า27/นาที) จำนวน 2 เคร่ือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามคุณลักษณะ 

พ้ืนฐาน ตามบัญชีมาตรฐานคอมพิวเตอร์กระทรวง พ.ศ. ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที

(ppm)

- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

- มีหน่วยความจำ (Memory,) ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 256 MB

- มีซ่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย 

กว่า 1 ซ่อง

- มีซ่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้ 

สาย (Wi-Fi) (IEEE 802.11b, §1 ก) ได้

- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom

จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงเพื่อพิจารณา

เน ื่อ งจาก เราได ้ตรวจสอบแล ้วได ้ต ั้งงบป ระม าณ ประเภ ท ค ่าก ่อสร ้างส ิ่ง  

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สลับกัน ในการโอนงบประมาณครั้งนี้ ไม่มีการ 

แก้ไขตัวเลขและแบบแปลน

เราเคยนำเช้าสภาครั้งหนึ่งแล้วให้เปลี่ยนแปลง แต่ลงในระบบคอมพิวเตอร์ไม่ได้ 

จึงต้องใช้วิธีการโอนงบประมาณ จึงได้ขอความเห็นขอบต่อสภา

มติการพิจารณาการโอนงบประมาณและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เห็นชอบ จำนวน ๑๔ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง

การพิจารณาการจ่ายชาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(คร้ังท่ี ๒)
ขอเชิญรองนายก อบต. ข้ีแจง

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

หลักการและเหตุผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก 
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินแผ่นดินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น



-๒๓-

พ.ค. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมไดโดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข 

ดังต่อไปน้ี

๑. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เบ็เนการ 

เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความ 

เดือดร้อนของประขาขน ทั้งนี้ต้องเบ็เนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

๒. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

๓. ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเบีนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม 

เดือน และก ันไว ้อ ีกร ้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำป ีน ั้น เพื่อเปีน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

๔. เมื่อได้รับการอนุม ัติไท้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป 

หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเปีนอันพับ 

ไป

ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ 

การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสถียรภาพในระยะยาว

ยอดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ปรากฏตามงบ 

แสดงสถานะการเงินและงบอื่นๆ ดังต่อไปน้ี 

๑. ยอดสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

จำนวน ๑๖,๒๒๑,๑๙๖,๗๘ บาท 

๒. ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

จำนวน ๒๓,๗๑๘,๗๓๕.๙๙ บาท 

หัก บัญชีลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ 

๒๕๓,๘๔๙.๓๖ บาท 

บัญชีลูกหนี้ค่าธรรมเนียมขยะ 

๑๐๖,๒๐๐.๐๐ บาท

บัญชีลูกหนี้ค่านํ้าประปา 

๘๘๔,๓๓๘.๐๐ บาท 

เงินยืมสะสมคงเหลือ 

จำนวน ๒๒,๔๗๔,๓๔๘.๖๓ บาท 

หัก สำรองงบบุคลากร ๓ เดือน 

๓,๓๖๓,๐๖๐.๐๐ บาท

กันเงินไว้ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น 

๗,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
จ่ายขาดเงินสะสมตามมติสภาฯ เม่ือวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

๑,๘๕๓,๙๐๐.๐๐ บาท



-๒๔-

ยอดเงินสะสมคงเหลือท่ีนำไปใช้จ่ายได้ 
จำนวน ๙,๓๐๗,๓๘๘.๖๓ บาท

ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญ ัตติจ ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๔๖๒ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๔ รายการ เปีนเงิน ๑1๓๖๗,๐๔๐ บาท ตาม 

รายละเอียดแนบท้ายนี้

ข้อ ๑ โครงการปรับปรุงระบบระบายนํ้าเสีย หมู่ที่ ๑ บ้านหนองนํ้าแดง 

งบประมาณ ๑๑๔■๘๖๐ บาท

ก่อสร้าง ปอพักนํ้าสียคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองนํ้าแดง(ซิตี้) 

ขนาดกว้าง ๒.๓๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๓๐ เมตร ยาว ๔.๒๐ เมตร โดยมีปริมาตรความ 

จุไม่น้อยกว่า ๑๐.๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ บ่อ พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์ และ ป้าย 

โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการท่ี อบต.หนองน้ําแดงกำหนด ณ หมู่ที่ ๑ 

บ้านหนองนํ้าแดง

ข้อ ๒ โครงการปรับปรุงระบบระบายนํ้า และก่อสร้างทางเท้า หน้าโรงเรียนมัธยม 

วซิราฯ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองนํ้าแดง

งบประมาณ ๔๗๗■๘๖๐ บาท

วางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ขั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐ เมตร 

ความยาว ๑๗๑ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๐X๑.๐ เมตร (ท่อระบายนํ้า 

๑๔ ท่อน/บ่อ) และก่อสร้างทางเท้า ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ความยาวรวม ๑๗๒ 

เมตร พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์ และ ป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการท่ี 

อบต.หนองน้ําแดงกำหนด พ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองนํ้าแดง

ข้อ ๓ โครงการปรับปรุงระบบระบายนํ้า หมู่ที่ ๓ บ้านเขาวง

งบประมาณ ๔๘๑■๗๙๐.- บาท

วางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ขั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐ เมตร 

ความยาว ๒๑๔ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๐X๑.๐ เมตร จำนวน ๑๒ บ่อ 

ความยาวรวม ๒๒๖ เมตร พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์ และ ป้ายโครงการ รายละเอียด 

ตามแบบรูปรายการท่ี อบต.หนองน้ําแดงกำหนด ณ หมู่ที่ ๓ บ้านเขาวง (วัดเขาวง)

ข้อ ๔ โครงการปรับปรุงระบบระบายนํ้า หมู่ที่ ๑ บ้าน'หนองน้ําแดง

งบประมาณ ๒๙๑■๕๓๐.- บาท

วางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ข้ัน ๓ ขนาด ๐.๖๐ เมตร ความยาว 

๒๑๔ เมตร พร้อมต่อเติมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๐X๑.๐ เมตร จำนวน ๔ บ่อ



นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

นายซูซาติ มงคลพร 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ 

นายประเสริฐ ภิรมยา 

ผอ.กองช่าง

นายชูชาติ มงคลพร 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ 

นายประเสริฐ ภิรมยา 

ผอ.กองช่าง 

นายวสันต์ จาบจันทึก 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ 

นายประเสริฐ ภิรมยา 

ผอ.กองช่าง 

นายชูชาติ มงคลพร 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ 

นายประเสริฐ ภิรมยา 

ผอ.กองช่าง 

นายวิชิต อกอุ่น 

ปลัด อบต.

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ 

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

-๒๕-

ความยาวรวม ๕๐ เมตร พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์ และ ป้ายโครงการ รายละเอียดตาม 

แบบรูปรายการท่ี อบต.หนองน้ําแดงกำหนด ณ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองนํ้าแดง 

(ซิต้ี ซอย ๓)

จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงพิจารณา

การลงมติ จะลงมติจากรายการที่ ๔ แล้วย้อนมารายการที่ ๓ ,๒ ,๑ 
มีท่านใดจะอภิปรายหรือซักถาม

ขอถามรวม บ่อพักเอานํ้าไปทิ้งที่ไหน ลงคลองหรือว่ายังไง

โครงการหมู่ที่ ๑ ซิตี้ ซอย๓ มีการป้กเสาไฟคร่อมลายระบายนํ้าเก่า เราทำฟุต 

บาค์กฃนานไปทางเดิม

โครงการหมู่ที่ ๑ วชิรา ระบบระบายนํ้าเดิมไปหลังโรงเรียน 

โครงการหมู่ที่ ๓ ระบายนํ้ากลุ่มหน้าบ้านผู้ใหญ่ ระบายไปทางหลังเมนวัด

กลุ่มซิตี้ นํ้าระบายเยอะๆ น้ําไปท้ิงท่ีไหน 

ต้องสูบไปทิ้งครับ เราจ้างเหมาสูบไปทิ้งที่อื่น

งบจ้างสูบนํ้าใช้งบจากที่ไหน 

ใช้งบจ้างเหมาของ อบต.

ซิตี้ต้องสูบทุกวันไหม เพราะบ่อไมใหญ่

ส่วนหน่ึงซึม ล้าเต็มถึงสูบครับ

ครัวเรือนต้องมีบ่อดักไขมัน บ้านใดทิ้งนํ้าเสียออกมาต้องแจ้ง เพราะล้าปล่อยนํ้า 

เสียออกมาจะเป็นป้ญหา ส่วนหมู่ท ี่๓ ไม,ใช่นํ้าเสีย เป็นนํ้าฝน ช่วงหน้าฝนจะได้ 

ระบายนํ้าไต้เร็วข้ึน ไม่ท่วมขังบนถนน

ลำดับต่อไปจะขอมติการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(คร้ังท่ี ๒)

มติการพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(คร้ังท่ี ๒) รายการท่ี ๔ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา 
หมู่ท่ี ๑ บ้านหนองน้ําแดง งบประมาณ ๒๙๑,๕๓๐.- บาท

เห็นขอบ จำนวน ๑๖ เสียง 
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง 
งดออกเสียง จำนวน - เสียง



นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาๆ

มติท่ีประชุม

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาๆ

มติท่ีประชุม

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๔

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

ปีดประชุม

-๒๖-

มติการพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ 
(คร้ังท่ี ๒) รายการที่ ๓ โครงการปรับปรุงระบบระบายนํ้า หมู่ที่ ๓ บ้านเขาวง 

งบประมาณ ๔๘๑,๗๙๐.- บาท

เห็นขอบ จำนวน ๑๖ เสียง 
ไม่เห็นขอบ จำนวน - เสียง 
งดออกเสียง จำนวน - เสียง

มติการพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ 
(คร้ังท่ี ๒) รายการท่ี ๒ โครงการปรับปรุงระบบระบายนํ้า และก่อสร้างทางเท้า 
หน้าโรงเรียนมัธยมวขิราฯ หมู่ท่ี ๑ บ้าบหนอง'นาแดง 
งบประมาณ ๔๗๗,๘๖๐ บาท

เห็นชอบ จำนวน ๑๖ เสียง 
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง 
งดออกเสียง จำนวน - เสียง

มติการพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ 
(คร้ังท่ี ๒) รายการท่ี ๑ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําเสีย 
หมู่ท่ี ๑ บ้านหนองน้ําแดงงบประมาณ ๑๑๔,๘๖๐ บาท

เห็นชอบ จำนวน ๑๖ เสียง 
ไม่เห็นขอบ จำนวน - เสียง 
งดออกเสียง จำนวน - เสียง

เร่ืองอ่ืนๆ

ใครมีอะไรจะเสนอ 

ถ้าไม่มีฃอปิดการประชุม



แบบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

[ / ] สมัยสามัณ สมัยท่ี... ร ประจำปี พ .ศ . . . .^ ^ ^ ,........... คร้ังท่ี..

ประซมเมื่อวันทีไ'^.5 ..เดือน.. ^ฑ ราเฬ  พ า ว

[ ] สมัย:วิสามัณ สมัยท่ี.... ............  ประจำปี พ.ศ............... ....  คร้ังท่ี.

ประซมเมื่อวันที.่......... .เดือน............................ พ.ศ...........

คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ชุดตรวจรายงานการประชุมสภา 

ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาในครั้งนี้แล้วในวันที'......3.....ที:!1โ/..'.. b.L............................................

ลงซือ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายเสน่ห์ ใจดี)

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงซื่อ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสด พังชุนทด)

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงซื่อ ^ - -  กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายฉตร์ชัย เจริญสันต์)

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานการประชุมสภาครั้งนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว 

ในการประชุม

[ ] สมัยสามัญ สมัยที่................... ประจำปี พ.ศ..........................  ครั้งที.่.............

ประซุมเมื่อวันที.่........ เดือน............................ พ.ศ............

[ ] สมัยวิสามัญ สมัยที.่........................  ประจำปี พ.ศ.................... ครังที

ประชุมเมื่อวันที่..ร  ̂ เดือน...^^.'ไ??Dร้ั.........พ.ศ...^?แ^'’

. <^), / 2^-0
ลงซิอ ■

(นายแสวง เปียมบริบูรณ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง


