
 
ส าเนาบนัทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 

คร้ังที่ ๑/๒๕62 
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

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

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายอภิวัฒน ์         สุขส าราญ ประธานสภา อบต. อภิวัฒน ์ สุขส าราญ 
2 นางวันเพญ็          สวนคง รองประธานสภา อบต. วันเพ็ญ สวนคง 
3 นายวุฒิ               พึ่งสังวรณ์ ส.อบต. ม.๑ วุฒ ิ พึ่งสังวรณ์ 
4 นายชาญยุทธ         ศรีสุวรรณ ส.อบต. ม.๑ ชาญยุทธ ศรีสุวรรณ 
5 นายวสันต์            ฮวดหอม ส.อบต. ม.๓ วสันต์ ฮวดหอม 
6 นายทรงศักดิ์  พร้อมพิมพ ์ ส.อบต. ม.๓ ทรงศักดิ์  พร้อมพิมพ ์
7 นางสาวสุจิต         ประทีปทอง ส.อบต. ม.๔ สุจิต ประทีปทอง 
8 นายน าชัย            ใจวิวัฒน์พงศ์ ส.อบต. ม.๔ น าชัย ใจวิวัฒน์พงศ์ 
9 นายสมควร          บุญมีรอด ส.อบต. ม.๕ สมควร บุญมีรอด 

10 นายบุญลือ              เรือนเพชร ส.อบต. ม.6 บุญลือ              เรือนเพชร 
11 นายชลอ             แก้ววิชิต ส.อบต. ม.๖ ชลอ             แก้ววิชิต 
12 นายวิมล               นิ่มอนงค์ ส.อบต. ม.๘ วิมล นิ่มอนงค์ 
13 นายภูวิชพงศ์        ทวีสิงห์ ส.อบต. ม.๘ ภูวิชพงศ์ ทวีสิงห ์
14 นายสุจินต์               พงษ์เพียร ส.อบต. ม.๑๐ สุจินต์ พงษ์เพียร 
15 นายจ าเป็น            แสงสว่าง ส.อบต. ม.๑1 จ าเป็น แสงสว่าง 
16 นายวิศิษฏ์             จันทร์ฉาย เลขานุการสภาฯ วิศิษฏ์ จันทร์ฉาย 

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายอดิเทพ           รัตนโชติชัยฤทธิ์ ส.อบต. ม.๙ ลากิจ 
2 นายสิทธิชัย          เปล่ียนศาสตร์ ส.อบต. ม.๙ ลากิจ 
3 นายวิทยา              คชาชัย ส.อบต. ม.๑๐ ลากิจ 
4 นายจ าลอง            หนูทา ส.อบต. ม.๑๒ ลาป่วย 
5 นางดารณี วงษ์จันทร ์ ส.อบต.ม.12 ลากิจ 

 
 

 

/ผู้เข้าร่วมประชุม... 

 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายไพบูลย์         ยิ้มประเสริฐ นายก อบต. ไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
2 นายสมศักดิ์ ยศศักดิ์ศรี เลขานุการนายกฯ สมศักดิ์ ยศศักดิ์ศรี 
3 นายปรีชา อัยรารัตน์ นายช่างโยธา ปรีชา อัยรารัตน์ 
4 นางสาวพิมพ์จุฑา เบญจเจริญรัตน์ ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พิมพ์จุฑา เบญจเจริญรัตน์ 

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

ซึ่งมีอยู่จ านวน 20 คน ได้ลงช่ือเข้าร่วมประชุม 15 คน และผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 4 คน 
ครบองค์ประชุมแล้ว เนื่องด้วยประธานสภา อบต.บางปลาม้า สุขภาพไม่แข็งแรง จึงขอให้ท่าน
รองประธานสภา อบต.บางปลาม้า ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีร่วมกันในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ            
พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  พระชนมพรรษา 87 พรรษา                 
เมื่อวันท่ี 12 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า           
หมู่ท่ี 5 ต าบลบางปลาม้า อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อน้อมน าให้คนไทยแสดง
ความจงรักภักดี ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และเป็นการสร้าง
ความสมัครสมานสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกภาคส่วน อันเป็นการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ด้วยคะ 

ที่ประชุม - รับทราบ - 
ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

การประชุมสภา (สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/๒๕62 เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ.๒๕62) 
ส าเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/๒๕62 เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 
พ.ศ.๒๕62 ได้จัดส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้ว มีผู้ใดประสงค์ขอแก้ไขถ้อยค ารายงานการประชุม
สภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/๒๕62 เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ.๒๕62 หรือไม่   
ถ้าไม่มีดิฉันขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ  
- ผู้ใดรับรองรายงานการประชุมฯ โปรดยกมือขึ้น 
- ผู้ใดไม่รับรองรายงานการประชุมฯ โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 15  
 เห็นชอบ   13 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    2 
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 
ครั้งท่ี 1/๒๕62 เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ.๒๕62 ด้วยคะแนนเสียง 13 เสียง 
 

 

/ระเบียบวาระ... 

 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

ระเบียบวาระที่  ๓ เร่ืองด่วน 
นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องด่วนให้ท่ีประชุมได้พิจารณา ขอเชิญคะ 
- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ือง เพื่อพิจารณา 
นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

ญัตตินายก อบต. เร่ืองที่ 1 เร่ือง เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
บางปลาม้า เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า คะ 

นายไพบูลย์  ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 
 
 

ตามท่ีได้จัดท าร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
และได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบแล้วนั้น กระผมขอเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕63 วาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ) ดังนี้ 
(นายกแถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ตามเอกสารดังกล่าว) 

นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ และข้ันตอนการปฏิบัติใน
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ขอเชิญท่านปลัดฯ เลขานุการสภาฯ คะ  

นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย 
(เลขานุการสภาฯ) 
 
 
 
 

การพิจารณาข้อบัญญัติฯ เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ  ๔๕,๔๗,๔๙,50,๕๑,
52 ,103(1),105(3) ,107 และข้อ 109 ซึ่งจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้           
โดยพิจารณาตามวาระดังนี้ 
 การพิจารณาวาระที่ ๑ ให้ท่ีประชุมปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติ
ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาฯ ได้อภิ ปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว  ญัตติร่างข้อบัญญัติ ท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาฯ ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและท่ีประชุมสภาฯ จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ ๔๕ 
วรรคสาม ประกอบข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง 
 การพิจารณาวาระที่ ๒ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี ๒ ให้ปรึกษาเรื่อง 
ตามล าดับข้อเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่        
ท่ีประชุมสภาฯ จะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 
 การพิจารณาวาระที่ ๓ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี ๓ ไม่มีการอภิปราย 
เวน้แต่ท่ีประชุมสภาฯ จะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้
ให้ท่ีประชุมสภาฯ ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

ตามท่ีท่านนายกฯ ได้แถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แล้วนั้น          
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉันขอมติท่ีประชุมในการรับหลักการ           
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดิฉันขอมติท่ีประชุม 
- ผู้ใดรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63
โปรดยกมือขึ้น 
- ผู้ใดไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ.๒๕63 โปรดยกมือขึ้น 

 

        /มติท่ีประชุม...  
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มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 15  
 เห็นชอบ   13 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    2 
มีมติรับเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕63 ด้วยคะแนนเสียง 13 เสียง          

นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

เชิญเลขานุการสภาฯ (ปลัด) ด าเนินการตามระเบียบต่อไป  

นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย 
(เลขานุการสภาฯ) 
 

เมื่อสภาฯ ลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕63 (วาระท่ี 1) แล้วนั้น เพื่อให้เข้าสู่วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 จึงขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ท าหน้าท่ีรับค าแปรญัตติ และ
พิจารณาค าแปรญัตติ ซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไมเกิน 7 คน ขอให้สภาฯ เสนอว่าจะ
มีคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน โดยมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่า 2 คน 

นายสุจินต์  พงษ์เพียร 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 10) 

เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน ครับ 

นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

ขอผู้รับรองด้วยคะ ผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน 

นายสมควร บุญมีรอด 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 5) 

ขอรับรอง 

นายชาญยุทธ  ศรีสุวรรณ 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 1) 

ขอรับรอง 

นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมขอมติท่ีประชุมท่ีประชุม  
- ท่านใดเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน ขอได้โปรดยกมือขึ้น 
- ท่านใดไม่เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน ขอได้โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 15  
 เห็นชอบ   13 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    2 
มีมติรับเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยคะแนนเสียง 13 เสียง      

นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอบุคคลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติโดยให้เสนอครั้งละล าดับ         
จนครบจ านวน โดยมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่า 2 คน เริ่มเสนอรายช่ือ ผู้เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1  

นายวสันต์  ฮวดหอม 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 3) 

ขอเสนอ นายวุฒิ  พึ่งสังวรณ์ ส.อบต.หมู่ท่ี 1 
 

นายชาญยุทธ  ศรีสุวรรณ 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 1) 

ขอรับรอง 

นายสมควร  บุญมีรอด  
(ส.อบต.หมู่ท่ี 5) 

ขอรับรอง 

 

/นายวิศิษฏ์...  

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 



~ 5 ~ 
 

f:\1.กิจการสภา+lpa\62กิจการสภา\4. สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1\3.62ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครัง้ท่ี 1-2562.docx 

นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย 
(เลขานุการสภาฯ) 
 

มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุมแห่งนี้มีมติให้ นายวุฒิ  พึ่งสังวรณ์ ส.อบต.       
หมู่ท่ี 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 1 กระผมขอมติท่ีประชุม 
- ผู้ใดมีมติให้ นายวุฒิ  พึ่งสังวรณ์ ส.อบต.หมู่ท่ี 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 1 
โปรดยกมือขึ้น 
- ผู้ใดมีมติไม่ให้ นายวุฒิ  พึ่งสังวรณ์ ส.อบต.หมู่ท่ี 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 1
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 15  
 เห็นชอบ   13 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    2 
มติเห็นชอบให้ นายวุฒิ  พึ่งสังวรณ์ ส.อบต.หมู่ท่ี 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 1 
ด้วยคะแนนเสียง 13 เสียง 
 

นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย 
(เลขานุการสภาฯ) 

ครับ ตามมติท่ีประชุมแห่งนี้มีมติให้ นายวุฒิ  พึ่งสังวรณ์ ส.อบต.หมู่ท่ี 1 เป็นคณะกรรมการ           
แปรญัตติฯ คนท่ี 1 ต่อไปขอเชิญเสนอรายช่ือผู้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 

นายชลอ  แก้ววิชิต  
(ส.อบต.หมู่ท่ี 6) 

ขอเสนอ นายน าชัย ใจวิวัฒน์พงศ์ ส.อบต.หมู่ท่ี 4 
 

นายวสันต์  ฮวดหอม 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 3) 

ขอรับรอง 

นายบุญลือ  เรือนเพ็ชร 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 6) 

ขอรับรอง 

นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย 
(เลขานุการสภาฯ) 
 

มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุมแห่งนี้มีมติให้ นายน าชัย ใจวิวัฒน์พงศ์           
ส.อบต.หมู่ท่ี 4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 2 กระผมขอมติท่ีประชุม 
- ผู้ใดมีมติให้ นายน าชัย ใจวิวัฒน์พงศ์ ส.อบต.หมู่ท่ี 4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 2
โปรดยกมือขึ้น 
- ผู้ใดมีมติไม่ให้ นายน าชัย ใจวิวัฒน์พงศ์ ส.อบต.หมู่ ท่ี 4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ            
คนท่ี 2 โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 15  
 เห็นชอบ   13 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    2 
มติเห็นชอบให้ นายน าชัย ใจวิวัฒน์พงศ์ ส.อบต.หมู่ท่ี 4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ              
คนท่ี 2 ด้วยคะแนนเสียง 13 เสียง 

ส าเนาถูกต้อง 
 

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

/นายวิศิษฏ.์.. 
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นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย 
(เลขานุการสภาฯ) 
 

ครับ  ตามม ติ ท่ีประ ชุมแห่ ง นี้ มี ม ติ ให้  นายน า ชัย  ใจวิ วัฒน์พง ศ์  ส .อบต .หมู่ ท่ี  4                          
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 2 ต่อไปขอเชิญเสนอรายช่ือผู้เป็นคณะกรรมการ         
แปรญัตติ คนท่ี 3 

นายสุจินต์  พงษ์เพียร 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 10) 

ขอเสนอ นายวิมล  นิ่มอนงค์ ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
 

นายทรงศักดิ์ พร้อมพิมพ ์
(ส.อบต.หมู่ท่ี 3) 

ขอรับรอง 

นายจ าเป็น  แสงสว่าง  
(ส.อบต.หมู่ท่ี 11) 

ขอรับรอง 

นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย 
(เลขานุการสภาฯ) 
 

มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุมแห่งนี้มีมติให้ นายวิมล  นิ่มอนงค์ ส.อบต.      
หมู่ท่ี 8 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 3 กระผมขอมติท่ีประชุม 
- ผู้ใดมีมติให้ นายวิมล  นิ่มอนงค์ ส.อบต.หมู่ท่ี 8 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 3   
โปรดยกมือขึ้น 
- ผู้ใดมีมติไม่ ให้ นายวิมล  นิ่มอนงค์ ส.อบต.หมู่ ท่ี  8 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ            
คนท่ี 3 โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 15  
 เห็นชอบ   13 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    2 
มติเห็นชอบให้ นายวิมล  นิ่มอนงค์ ส.อบต.หมู่ ท่ี  8 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ              
คนท่ี 3 ด้วยคะแนนเสียง 13 เสียง 

นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย 
(เลขานุการสภาฯ) 
 

สรุปมติท่ีประชุมแห่งนี้ได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน ดังนี้ 
 1. นายวุฒิ พึ่งสังวรณ์ ส.อบต.หมู่ท่ี 1 
 2. นายน าชัย   ใจวิวัฒน์พงศ์ ส.อบต.หมู่ท่ี 4 
 3. นายวิมล   นิ่มอนงค์  ส.อบต.หมู่ท่ี 8 

นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด ท่ีจะขอแปรญัตติฯ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕63 เสนอขอแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติโดยมีผู้รับรอง ๒ คน
และตามท่ีท่านสมาชิกเสนอ รายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่คะ     
ถ้าไม่มีดิฉันขอมติท่ีประชุมสภาฯ เพื่อรับรองคณะกรรมการแปรญัตติฯ ดังกล่าวคะ 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 15  
 เห็นชอบ   13 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    2 
มติเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ด้วยคะแนนเสียง 13 เสียง 

ส าเนาถูกต้อง 
 

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ)    /นางวนัเพ็ญ... 
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ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

ขอเชิญท่านปลัดฯ เลขานุการสภาฯ คะ 

นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย 
(เลขานุการสภาฯ) 

ครับ เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ          
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 49              
ญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ท่ีสภาฯ ลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
โดยละเอียด และท่ีประชุมสภาฯ จะ ต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ด้วย กระผมจึงขอปรึกษาท่ีประชุมสภาฯ ก าหนดวันแปรญัตติ 
และ ใน ก า ร พิ จ า ร ณา ว า ร ะ ท่ี  2  ใ ห้ ก าห น ด ร ะ ย ะ เ ว ล า เ สน อ ค า แ ป ร ญั ต ติ ไ ว้                                    
ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภาฯ มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น   
ดังนั้น เพื่อให้ครบยี่ สิบส่ีช่ัวโมงตามระเบียบฯ และสะดวกในการปฏิบั ติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการและ ผู้ยื่ น ค า แปรญั ต ติ  จึ งคว ร เสนอให้ มี ก า รยื่ น ค าแปรญั ต ติ ฯ                            
ได้ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ ให้เลขานุการสภาฯ ด าเนินการนัดประชุมและเปิดประชุม
คณะกรรมการแปรญัตตินัดแรกโดยด่วนเพื่อคัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการ            
ตามระเบียบฯ ข้อ 109    

  ผมขอเสนอ  
 1. นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น.  
เพื่อด าเนินการให้คณะกรรมการแปรญัตติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า            
ที่ ได้รับเลือกจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางปลาม้า สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖2 ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖2 
เพื่อพิจารณาเลือกประธานกรรมการและเลขานุการฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย          
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒)                     
พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๙ วรรคสอง   
 2. วันยื่นเสนอค าแปรญัตติ ในวันท่ี 15 - 17  สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 0๘.๓0-16.30 น.  
 3. ก าหนดวันแปรญัตติในวันท่ี 19  สิงหาคม  พ.ศ.2562  เวลา 09.30 น.  
 โดยท้ัง 3 ข้อนี้  ด าเนินการ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า                   
ส าหรับท่านท่ีจะแปรญัตติฯ สามารถรับแบบเสนอขอแปรญัตติ ได้ท่ีผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ครับ 

นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉันขอมติท่ีประชุม 
- ท่านใดเห็นชอบก าหนดการยื่นค าแปรญัตติฯ ตามท่ีขั้นตอนท่ีเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น 
- ท่านใดไม่เห็นชอบก าหนดการยื่นค าแปรญัตติฯ ตามข้ันตอนท่ีเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 15  
 เห็นชอบ   13 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    2 
มติเห็นชอบก าหนดการยื่นค าแปรญัตติและก าหนดวันแปรญัตติ  ร่างข้อบัญญั ติฯ                 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ด้วยคะแนนเสียง 13 เสียง 

  

( 
/นางวนัเพ็ญ... 
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นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา 
อบต.) 

คะ ฉะนั้น  ดิฉัน จึงขอนัดประชุมสภาฯ ครั้ ง ต่อไปในวัน ท่ี  23 สิงหาคม 2562              
เวลา09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า เพื่อพิจารณา           
ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 คะ ขอเชิญท่านปลัดฯ เลขานุการสภาฯ สรุปรายละเอียดอีกครั้ง
คะ 

นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย 
(เลขานุการสภาฯ) 

 1. สภาฯ มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2๕63 (เห็นชอบ 13 เสียง) 
 2. สภาฯ มีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
  1. นายวุฒิ พึ่งสังวรณ์ ส.อบต.หมู่ท่ี 1 
  2. นายน าชัย   ใจวิวัฒน์พงศ์ ส.อบต.หมู่ท่ี 4 
  3. นายวิมล นิ่มอนงค์ ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
 3. สภาฯ ก าหนดให้นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในวันท่ี 14 สิงหาคม           
พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. เพื่อพิจารณาเลือกประธานกรรมการแ ละ เ ลขานุก า ร ฯ 
ก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติรับยื่นค าแปรญัตติฯ ในวันท่ี 15 - 17  สิงหาคม พ.ศ.2562 
เวลา 0๘.๓0-16.30 น. และก าหนดวันแปรญัตติฯ ในวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.30 
น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า และรายงานให้ประธานสภาฯ ทราบ และ
ประธานสภาฯ จะต้องส่งรายงานให้ท่านนายกฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ                  
ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น.  ข อ ง ว ัน ที ่  19 เ ด ือ น ส ิงหาคม พ.ศ.๒๕๖2 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 ข้อ ๕๐ 

นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

 ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติท่ีสภาท้องถิ่นก าหนดหากผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไข เพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
ในกรณีท่ีสมาชิกสภาเป็นผู้แปรญัตติต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวน 2 คน เป็นผู้รับรอง                      
โดยใช้แบบเสนอค าแปรญัตติ ฉะนั้น ดิฉันจึงขอนัดประชุมสภาฯ ครั้งต่อไปในวันท่ี  23 
สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า       
เพื่อพิจารณาในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 คะ 

ที่ประชุม -รับทราบ- 
นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

ดิฉันขอไปท่ีเรื่องพิจารณาเรื่องต่อไป  
ญัตตินายก อบต. เ ร่ืองที่  2  ญัตติ เ ร่ือง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า คะ 

นายไพบูลย์  ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

เรื่องท่ี 2  ญัตติ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256 2         
รายละเอียดตามเอกสารท่ีส่งให้ ท่ีส่งให้ ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว ขอเชิญท่านปลัดฯ 
เลขานุการสภาฯ ครับ  

ส าเนาถูกต้อง 
 

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
 

/นายวิศิษฏ์... 
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ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย 
(เลขานุการสภาฯ) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปล่ียนหรือโอน  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายไพบูลย์  ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

เรื่องท่ี 2  ญัตติ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256 2         
เริ่มท่ีส านักปลัดครับ 

ส านักปลัด 
รายการโอนงบประมาณรายจ่าย จ านวน  12 รายการ ดังนี้ 

 แผนงาน งาน งบ 
หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ
อนุมัต ิ

งบประมา
ณก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

โอนลด แผนงาน 
บริหาร 
งานทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

 งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 
ผู้ปฏิบัติราชการ 
อันเป็นประโยชน์ 
แก่องค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

 20,000.00 20,000.00 5,000.00 - 15,000.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
บริหาร 
งานทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือ 
เครื่องอ่านบัตร
อเนกประสงค์ 
(Smart Card 
Reader)  
จ านวน 4 เครื่อง 

0.00 0.00 5,000.00 + 5,000.00 

โอนลด แผนงาน 
บริหาร 
งานทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

 งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 
ผู้ปฏิบัติราชการ 
อันเป็นประโยชน์ 
แก่องค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

 20,000.00 15,000.00 15,000.00 - 0.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
บริหาร 
งานทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซ้ือเครื่องป้ัมน้ า
อัตโนมัติ  
ขนาด 200 วัตต ์
จ านวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 15,000.00 + 15,000.00 

โอนลด แผนงาน 
บริหาร 
งานทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ  
ชนิดบันทึกเวลาเข้า
ออกงาน 

0.00 8,800.00 8,800.00 - 0.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
บริหาร 
งานทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซ้ือ 
เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน 
แบบติดผนัง 
ขนาด 24,000 บีทียู 
จ านวน 3 เครื่อง 

0.00 0.00 8,800.00 + 8,800.00 

โอนลด แผนงาน 
บริหาร 
งานทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือรถขุดดิน  
ขนาด 5 ตัน  
จ านวน 1 คัน 

2,600,000.00 46,000.00 46,000.00 - 0.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
บริหาร 
งานทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซ้ือ 
เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน 
แบบติดผนัง 
ขนาด 24,000 บีทียู 
จ านวน 3 เครื่อง 

0.00 8,800.00 46,000.00 + 54,800.00 

  

(/โอนลด... 
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 แผนงาน งาน งบ 
หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ
อนุมตั ิ

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

โอนลด แผนงาน 
บริหาร 
งานทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

ประเภท
เครื่องพิมพ์ 
Multifunction  
ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED สี จ านวน 1 
เครื่อง 

17,000.00 200.00 200.00 - 0.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
บริหาร 
งานทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซ้ือ 
เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน 
แบบติดผนัง 
ขนาด 24,000 
บีทียู 
จ านวน 3 เครื่อง 

0.00 54,800.00 200.00 + 55,000.00 

โอนลด แผนงาน 
บริหาร 
งานทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

 งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน จ้างที่ปรึกษา 30,000.00 30,000.00 29,000.00 - 1,000.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
บริหาร 
งานทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซ้ือ 
เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน 
แบบติดผนัง 
ขนาด 24,000 
บีทียู 
จ านวน 3 เครื่อง 

0.00 55,000.00 29,000.00 + 84,000.00 

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
รายการโอนงบประมาณรายจ่าย จ านวน  2 รายการ ดังนี้ 

 แผนงาน งาน งบ 
หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ
อนุมตั ิ

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

โอนลด แผนงาน 
สาธารณสุข 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
สาธารณสุข 
 

งบบุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินประจ าต าแหน่ง  42,000.00 42,000.00 10,000.00 - 32,000.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
สาธารณสุข 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
สาธารณสุข 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือ จี พี เอส  
ติดรถขยะ 

0.00 0.00 10,000.00 + 10,000.00 

 

ส าเนาถูกต้อง 
 

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
 

/กองช่าง... 
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กองช่าง 
รายการโอนงบประมาณรายจ่าย จ านวน  110 รายการ ดังนี้ 

 แผนงาน งาน งบ 
หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ
อนุมตั ิ

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

โอนลด แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ
ชุมชน 
 

งบบุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน  1,290,120.00 572,440.00 10,000.00 - 562,440.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ
ชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือ จี พี เอส  
ติดรถสิบล้อ 

0.00 0.00 10,000.00 + 10,000.00 

โอนลด แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ
ชุมชน 
 

งบบุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน  1,290,120.00 562,440.00 282,000.00 - 280,440.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

งบลงทุน ค่าทีด่ินและ
สิ่งก่อสร้าง 
 

ค่าก่อสร้าง 
สิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง
ถนนดินโดยการ 
ลงหินคลุก หมู่ที่ 1 
 

303,000.00 303,000.00 282,000.00 + 585,000.00 

โอนลด แผนงาน 
บริหาร 
งานทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 
 

งบบุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน  2,306,940.00 805,720.00 400,000.00 - 405,720.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ
ชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือ 
รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาดไม่ต่ ากว่า  
6,000 ซีซี หรือ  
ก าลังเครื่องยนต ์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
170 กิโบวัตต์  
แบบบรรทุกน้ า 

0.00 0.00 400,000.00 + 400,000.00 

โอนลด แผนงาน 
บริหาร 
งานทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 
 

งบบุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

 1,135,440.00 402,230.00 200,000.00 - 220,230.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ
ชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือ 
รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาดไม่ต่ ากว่า  
6,000 ซีซี หรือ  
ก าลังเครื่องยนต ์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
170 กิโลวัตต์  
แบบบรรทุกน้ า 

0.00 400,000.00 200,000.00 + 600,000.00 

ส าเนาถูกต้อง 
 

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

(/โอนลด... 
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 แผนงาน งาน งบ 
หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ
อนุมตั ิ

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

โอนลด แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

งานป้องกัน
ภัย 
ฝ่ายพลเรือน 
และระงับ 
อัคคีภัย 

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการ 
อันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
 

  5,000.00 5,000.00 5,000.0 - 0.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ
ชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือ 
รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาดไม่ต่ ากว่า  
6,000 ซีซี หรือ  
ก าลังเครื่องยนต ์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
170 กิโลวัตต์  
แบบบรรทุกน้ า 
 

0.00 600,000.00 5,000.0 + 605,000.00 

โอนลด แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

งานป้องกัน
ภัย 
ฝ่ายพลเรือน 
และระงับ 
อัคคีภัย 
 

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย
เก่ียวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 
 

โครงการ
ด าเนินการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

15,000.00 13,856.00 13,000.00 - 856.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ
ชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือ 
รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาดไม่ต่ ากว่า  
6,000 ซีซี หรือ  
ก าลังเครื่องยนต ์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
170 กิโลวัตต์  
แบบบรรทุกน้ า 
 

0.00 605,000.00 13,000.00 + 618,000.00 

โอนลด แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

งานป้องกัน
ภัย 
ฝ่ายพลเรือน 
และระงับ 
อัคคีภัย 
 

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย
เก่ียวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 
 

โครงการป้องกัน
และบรรเทาความ
เดือนร้อนของ
ประชาชนที่เกิด
จากสาธารณภัย 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 0.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ
ชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือ 
รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาดไม่ต่ ากว่า  
6,000 ซีซี หรือ  
ก าลังเครื่องยนต ์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
170 กิโลวัตต์  
แบบบรรทุกน้ า 
 

0.00 618,000.00 10,000.00 + 628,000.00 

ส าเนาถูกต้อง 
 

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

(/โอนลด... 
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 แผนงาน งาน งบ 
หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ
อนุมตั ิ

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

โอนลด แผนงาน 
การศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
การศึกษา 

งบบุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน  619,800.00 136,940.00 30,000.00 - 106,940.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ
ชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือ 
รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาดไม่ต่ ากว่า  
6,000 ซีซี หรือ  
ก าลังเครื่องยนต ์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
170 กิโบวัตต์  
แบบบรรทุกน้ า 

0.00 628,000.00 30,000.00 + 658,000.00 

โอนลด แผนงาน 
การศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
การศึกษา 

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวกับ
การรับรองและ 
พิธีการ 

 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 0.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ
ชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือ 
รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาดไม่ต่ ากว่า  
6,000 ซีซี หรือ  
ก าลังเครื่องยนต ์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
170 กิโบวัตต์  
แบบบรรทุกน้ า 

0.00 658,000.00 10,000.00 + 668,000.00 

โอนลด แผนงาน 
การศึกษา 

งานระดับ 
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 
 

งบบุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน  792,240.00 263,000.00 50,000.00 - 213,485.0
0 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ
ชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือ 
รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาดไม่ต่ ากว่า  
6,000 ซีซี หรือ  
ก าลังเครื่องยนต ์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
170 กิโลวัตต์  
แบบบรรทุกน้ า 

0.00 668,000.00 50,000.00 + 718,000.00 

โอนลด แผนงาน 
การศึกษา 

งานระดับ 
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 
 

งบด าเนินงาน ค่าวัสด ุ วัสดุอ่ืน   980,000.00 346,247.82 200,000.00 - 146,247.82 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ
ชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือ 
รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาดไม่ต่ ากว่า  
6,000 ซีซี หรือ  
ก าลังเครื่องยนต ์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
170 กิโลวัตต์  
แบบบรรทุกน้ า 

0.00 718,000.00 200,000.00 + 918,000.00 

ส าเนาถูกต้อง 
 

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
/โอนลด... 
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ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

 

 แผนงาน งาน งบ 
หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ
อนุมตั ิ

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

โอนลด แผนงาน 
การศึกษา 

งานระดับ 
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่นสนาม 345,200.00 345,200.00 345,000.00 - 200.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ
ชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือ 
รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาดไม่ต่ ากว่า  
6,000 ซีซี หรือ  
ก าลังเครื่องยนต ์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
170 กิโลวัตต์  
แบบบรรทุกน้ า 

0.00 918,000.00 345,000.00 + 1,263,000.00 

โอนลด แผนงาน 
การศึกษา 

งานระดับ 
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 
 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

2) อุดหนุน
โครงการค่าย
คุณธรรม
จริยธรรมส่งเสริม
ค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 
ประการ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 - 0.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ
ชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือ 
รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาดไม่ต่ ากว่า  
6,000 ซีซี หรือ  
ก าลังเครื่องยนต ์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
170 กิโลวัตต์  
แบบบรรทุกน้ า 

0.00 1,263,000.00 20,000.00 + 1,283,000.00 

โอนลด แผนงาน 
การศึกษา 

งานระดับ 
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

3) อุดหนุน
โครงการค่าย
ภาษาอังกฤษ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 - 0.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ
ชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือ 
รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาดไม่ต่ ากว่า  
6,000 ซีซี หรือ  
ก าลังเครื่องยนต ์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
170 กิโลวัตต์  
แบบบรรทุกน้ า 

0.00 1,283,000.00 20,000.00 + 1,303,000.00 

โอนลด แผนงาน 
การศึกษา 

งานระดับ 
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 
 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

4) อุดหนุน
โครงการส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 - 0.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ
ชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือ 
รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาดไม่ต่ ากว่า  
6,000 ซีซี หรือ  
ก าลังเครื่องยนต ์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
170 กิโลวัตต์  
แบบบรรทุกน้ า 

0.00 1,303,000.00 20,000.00 + 1,323,000.00 

  

(/โอนลด... 
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ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

 

 แผนงาน งาน งบ 
หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ
อนุมตั ิ

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

โอนลด แผนงาน 
สาธารณสุข 

งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ 
สาธารณสุข 
 

งบบุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน  623,340.00 203,960.00 160,000.00 - 43,960.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ
ชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือ 
รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาดไม่ต่ ากว่า  
6,000 ซีซี หรือ  
ก าลังเครื่องยนต ์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
170 กิโลวัตต์  
แบบบรรทุกน้ า 

0.00 1,323,000.00 160,000.00 + 1,483,000.00 

โอนลด แผนงาน 
สาธารณสุข 

งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ 
สาธารณสุข 
 

งบบุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินประจ าต าแหน่ง  42,000.00 32,000.00 32,000.00 - 0.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ
ชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือ 
รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาดไม่ต่ ากว่า  
6,000 ซีซี หรือ  
ก าลังเครื่องยนต ์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
170 กิโลวัตต์  
แบบบรรทุกน้ า 

0.00 1,483,000.00 32,000.00 + 1,515,000.00 

โอนลด แผนงาน 
สาธารณสุข 

งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ 
สาธารณสุข 
 

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 
ผู้ปฏิบัติราชการ 
อันเป็นประโยชน์ 
แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - 0.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ
ชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือ 
รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาดไม่ต่ ากว่า  
6,000 ซีซี หรือ  
ก าลังเครื่องยนต ์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
170 กิโลวัตต์  
แบบบรรทุกน้ า 

0.00 1,515,000.00 20,000.00 + 1,535,000.00 

โอนลด แผนงาน 
สาธารณสุข 

งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ 
สาธารณสุข 
 

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 0.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ
ชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือ 
รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาดไม่ต่ ากว่า  
6,000 ซีซี หรือ  
ก าลังเครื่องยนต ์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
170 กิโลวัตต์  
แบบบรรทุกน้ า 

0.00 1,535,000.00 10,000.00 + 1,545,000.00 

  

(/โอนลด... 
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 แผนงาน งาน งบ 
หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ
อนุมตั ิ

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

โอนลด แผนงาน 
สาธารณสุข 

งานบริการ 
สาธารณสุข
และงาน 
สาธารณสุขอ่ืน 

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการ “เยาวชน
คนรุ่นใหม่...ต้านภัย
ยาเสพติด” 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 - 0.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ
ชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือ 
รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาดไม่ต่ ากว่า  
6,000 ซีซี หรือ  
ก าลังเครื่องยนต ์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
170 กิโลวัตต์  
แบบบรรทุกน้ า 

0.00 1,545,000.00 20,000.00 + 1,565,000.00 

โอนลด แผนงาน 
สาธารณสุข 

งานบริการ 
สาธารณสุข
และงาน 
สาธารณสุขอ่ืน 

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
เอดส์และ
เพศสัมพันธ์แก่
เยาวชนในโรงเรียน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 - 0.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ
ชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือ 
รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาดไม่ต่ ากว่า  
6,000 ซีซี หรือ  
ก าลังเครื่องยนต ์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
170 กิโลวัตต์  
แบบบรรทุกน้ า 

0.00 1,565,000.00 20,000.00 + 1,585,000.00 

โอนลด แผนงาน 
สาธารณสุข 

งานบริการ 
สาธารณสุข
และงาน 
สาธารณสุขอ่ืน 
 

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน  
ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี

50,000.00 5,630.00 5,000.00 - 630.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ
ชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือ 
รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาดไม่ต่ ากว่า  
6,000 ซีซี หรือ  
ก าลังเครื่องยนต ์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
170 กิโลวัตต์  
แบบบรรทุกน้ า 
 

0.00 1,585,000.00 5,000.00 + 1,590,000.00 

 

ส าเนาถูกต้อง 
 

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
 

/โอนลด... 
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ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

 

 แผนงาน งาน งบ 
หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ
อนุมตั ิ

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

โอนลด แผนงาน 
สาธารณสุข 

งานบริการ 
สาธารณสุข
และงาน 
สาธารณสุขอ่ืน 

งบด าเนินงาน ค่าวัสด ุ วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ 

 40,000.00 18,400.00 18,000.00 - 400.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ
ชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือ 
รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาดไม่ต่ ากว่า  
6,000 ซีซี หรือ  
ก าลังเครื่องยนต ์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
170 กิโลวัตต์  
แบบบรรทุกน้ า 

0.00 1,590,000.00 18,000.00 + 1,608,000.00 

โอนลด แผนงาน 
สาธารณสุข 

งานบริการ 
สาธารณสุข
และงาน 
สาธารณสุขอ่ืน 
 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
กิจการที่เป็น 
สาธารณประโยชน์ 

โครงการ 
เงินอุดหนุน 
ชมรมอาสาสมัคร 
สาธารณสุข  
(10 หมู่บ้าน) 

75,000.00 75,000.00 75,000.00 - 0.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ
ชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือ 
รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาดไม่ต่ ากว่า  
6,000 ซีซี หรือ  
ก าลังเครื่องยนต ์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
170 กิโลวัตต์  
แบบบรรทุกน้ า 

0.00 1,608,000.00 75,000.00 + 1,683,000.00 

โอนลด แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ
ชุมชน 

งบบุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน  1,290,120.00 280,440.00 70,000.00 - 210,440.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ
ชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือ 
รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาดไม่ต่ ากว่า  
6,000 ซีซี หรือ  
ก าลังเครื่องยนต ์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
170 กิโลวัตต์  
แบบบรรทุกน้ า 

0.00 1,683,000.00 70,000.00 + 1,753,000.00 

โอนลด แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ
ชุมชน 

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 
ผู้ปฏิบัติราชการ 
อันเป็นประโยชน์ 
แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

 60,000.00 60,000.00 60,000.00 - 0.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ
ชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือ 
รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาดไม่ต่ ากว่า  
6,000 ซีซี หรือ  
ก าลังเครื่องยนต ์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
170 กิโลวัตต์  
แบบบรรทุกน้ า 

0.00 1,753,000.00 60,000.00 + 1,813,000.00 

  

(/โอนลด... 
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ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

 

 แผนงาน งาน งบ 
หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ
อนุมตั ิ

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

โอนลด แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ
ชุมชน 

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

50,000.00 39,350.00 30,000.00 - 9,350.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ
ชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือ 
รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาดไม่ต่ ากว่า  
6,000 ซีซี หรือ  
ก าลังเครื่องยนต ์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
170 กิโลวัตต์  
แบบบรรทุกน้ า 

0.00 1,813,000.00 30,000.00 + 1,843,000.00 

โอนลด แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

งานเสริมและ
สนับสนุน
ความเข้มแข็ง
ชุมชน 
 

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการ  
อบต.เคลื่อนที่ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 0.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ
ชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือ 
รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาดไม่ต่ ากว่า  
6,000 ซีซี หรือ  
ก าลังเครื่องยนต ์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
170 กิโลวัตต์  
แบบบรรทุกน้ า 

0.00 1,843,000.00 30,000.00 + 1,853,000.00 

โอนลด แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 
 

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการแข่งขัน
กีฬา/โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรม
การเรียนรู้และ 
การกีฬา 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 - 0.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ
ชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือ 
รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาดไม่ต่ ากว่า  
6,000 ซีซี หรือ  
ก าลังเครื่องยนต ์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
170 กิโลวัตต์  
แบบบรรทุกน้ า 

0.00 1,853,000.00 20,000.00 + 1,873,000.00 

โอนลด แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเครื่องออก
ก าลังกาย หมู่ที่ 8 

423,000.00 202,400.00 200,000.00 - 2,400.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ
ชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือ 
รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาดไม่ต่ ากว่า  
6,000 ซีซี หรือ  
ก าลังเครื่องยนต ์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
170 กิโลวัตต์  
แบบบรรทุกน้ า 

0.00 1,873,000.00 200,000.00 + 2,073,000.00 

  

(/โอนลด... 
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ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

 

 แผนงาน งาน งบ 
หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ
อนุมตั ิ

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

โอนลด แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการคล้ายวัน 
พระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทร 
มหาภูมิพล 
อดุลยเดช 
บรมนารถบพิตร 
และวันพ่อแห่งชาต ิ

15,000.00 15,000.00 15,000.00 - 0.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ
ชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือ 
รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาดไม่ต่ ากว่า  
6,000 ซีซี หรือ  
ก าลังเครื่องยนต ์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
170 กิโลวัตต์  
แบบบรรทุกน้ า 

0.00 2,073,000.00 15,000.00 + 2,088,000.00 

โอนลด แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการวัน
สงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ 
 

30,000.00 15,365.00 15,000.00 - 365.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ
ชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือ 
รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาดไม่ต่ ากว่า  
6,000 ซีซี หรือ  
ก าลังเครื่องยนต ์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
170 กิโลวัตต์  
แบบบรรทุกน้ า 

0.00 2,088,000.00 15,000.00 + 2,103,000.00 

โอนลด แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 

งบเงิน 
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
ส่วนราชการ 

อุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีการจัดการ
แข่งขันเรือยาว
ประเพณีชิงถ้วย 
พระราชทานฯ 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 - 0.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ
ชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือ 
รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาดไม่ต่ ากว่า  
6,000 ซีซี หรือ  
ก าลังเครื่องยนต ์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
170 กิโลวัตต์  
แบบบรรทุกน้ า 

0.00 2,103,000.00 30,000.00 + 2,133,000.00 
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ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

 

 แผนงาน งาน งบ 
หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ
อนุมตั ิ

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

โอนลด แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 

งบเงิน 
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
ส่วนราชการ 

อุดหนุนโครงการ 
จัดงาน “เย็นทั่วหล้า 
มหาสงกรานต์ 
สุพรรณบุรี  
ประจ าปี 2562” 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 - 0.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ
ชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือ 
รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาดไม่ต่ ากว่า  
6,000 ซีซี หรือ  
ก าลังเครื่องยนต ์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
170 กิโลวัตต์  
แบบบรรทุกน้ า 

0.00 2,133,000.00 15,000.00 + 2,148,000.00 

โอนลด แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 

งบเงิน 
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
ส่วนราชการ 

อุดหนุนโครงการ 
จัดงานประเพณี 
แห่เทียนพรรษา  
จังหวัดสุพรรณบุรี  
ประจ าปี 2562 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 - 0.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ
ชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือ 
รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาดไม่ต่ ากว่า  
6,000 ซีซี หรือ  
ก าลังเครื่องยนต ์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
170 กิโลวัตต์  
แบบบรรทุกน้ า 

0.00 2,148,000.00 20,000.00 + 2,168,000.00 

โอนลด แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

งาน 
ก่อสร้าง 
โครงสร้าง 
พ้ืนฐาน 
 

งบลงทุน ค่าทีด่ินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้าง 
 สิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนนหินคลุก 
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10 

426,000.00 20,000.00 2,000.00 - 0.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ 
ชุมชน 

งาน 
บริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ 
ชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือ 
รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาดไม่ต่ ากว่า  
6,000 ซีซี หรือ  
ก าลังเครื่องยนต ์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
170 กิโลวัตต์  
แบบบรรทุกน้ า 

0.00 2,168,000.00 2,000.00 + 2,170,000.00 

โอนลด แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

งาน 
ก่อสร้าง 
โครงสร้าง 
พ้ืนฐาน 
 

งบลงทุน ค่าทีด่ินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้าง 
สิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง 
ถนนเสริมดิน 
พร้อมลงหินคลุก 
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6 

337,000.00 337,000.00 330,000.00 - 0.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ 
ชุมชน 

งาน 
บริหาร 
ทั่วไป 
เก่ียวกับ 
เคหะและ 
ชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือ 
รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาดไม่ต่ ากว่า  
6,000 ซีซี หรือ  
ก าลังเครื่องยนต ์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
170 กิโลวัตต์  
แบบบรรทุกน้ า 

0.00 2,170,000.00 330,000.00 + 2,500,000.00 

  

(/โอนลด... 
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 แผนงาน งาน งบ 
หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ
อนุมตั ิ

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

โอนลด แผนงาน 
บริหารงาน
ทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 
 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวกับ 
การรับรองและ 
พิธีการ 
 

 5,000.00 25,000.00 25,000.00 - 0.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ 
ชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไป 
เก่ียวกับเคหะ
และชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์อ่ืน 
 

เต้นท ์
 

0.00 0.00 25,000.00 + 25,000.00 

โอนลด แผนงาน 
บริหารงาน
ทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 
 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่
เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินการ
ป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 
 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 0.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ 
ชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไป 
เก่ียวกับเคหะ
และชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์อ่ืน 
 

เต้นท ์
 

0.00 25,000.00 10,000.00 + 35,000.00 

โอนลด แผนงาน 
บริหารงาน
ทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 
 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่
เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการค่าใช้จ่าย
ส าหรับการเลือกตั้ง
ทั่วไปหรือเลือกตั้ง
ซ่อม หรือ ค่าใช้จ่าย
ส าหรับการเลือกตั้ง
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามที่
กฎหมายก าหนด 
 

200,000.00 30,000.00 30,000.00 - 0.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ 
ชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไป 
เก่ียวกับเคหะ
และชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์อ่ืน 
 

เต้นท ์
 

0.00 35,000.00 30,000.00 + 65,000.00 

โอนลด แผนงาน 
บริหารงาน
ทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 
 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่
เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการจัดซ้ือ 
พวงมาลัย  
ช่อดอกไม้ 
กระเช้า พวงมาลา 
ฯลฯ 
 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 - 0.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ 
ชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไป 
เก่ียวกับเคหะ
และชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์อ่ืน 
 

เต้นท ์
 

0.00 65,000.00 5,000.00 + 70,000.00 

ส าเนาถูกต้อง 
 

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
/โอนลด... 
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 แผนงาน งาน งบ 
หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ
อนุมตั ิ

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

โอนลด แผนงาน 
บริหารงาน
ทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 
 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่
เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
พัฒนาระบบ
แรงจูงใจให้กับ 
ผู้บริหาร สมาชิก  
พนักงาน ฯลฯ 
 

30,000.00 15,000.00 15,000.00 - 0.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ 
ชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไป 
เก่ียวกับเคหะ
และชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์อ่ืน 
 

เต้นท ์
 

0.00 70,000.00 15,000.00 + 85,000.00 

โอนลด แผนงาน 
บริหารงาน
ทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 
 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
องค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

อุดหนุน 
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือ 
อุดหนุนศูนย์บริการ 
ประชาชน ฯลฯ 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 - 0.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
เคหะและ 
ชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไป 
เก่ียวกับเคหะ
และชุมชน 
 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์อ่ืน 
 

เต้นท ์
 

0.00 85,000.00 15,000.00 + 100,000.00 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายการโอนงบประมาณรายจ่าย จ านวน  2 รายการ ดังนี้ 

 
แผนงาน งาน งบ 

 หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

งบประมา
ณอนุมตั ิ

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

โอนลด แผนงาน
การศึกษา 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 

งบบุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน  792,240.00  213,485.00 17,800.00 - 195,685.00 

โอน
งบประมาณ
มาต้ังเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน 
การศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน 
งานครัว 

ถังต้มน้ าไฟฟ้า 
ดิจิตอล 

0.00 0.00 17,800.00 + 17,800.00 

 
ส าเนาถูกต้อง 

  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

/สรุปรายการ... 
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ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

สรุปรายการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ส านักปลัด  

(แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์)  
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
1. จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 4 เครื่อง เป็นเงินจ านวน           5,000 บาท 
2. จัดซื้อเครื่องปั้มน้ าอัตโนมัติ ขนาด 200 วัตต์ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงินจ านวน       15,000    บาท 
3. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 20,000 บีทียู จ านวน 3 เครื่อง  
 เป็นเงินจ านวน       84,000    บาท 

กองการศึกษาฯ 
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์) 

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
4. ถังต้มน้ าไฟฟ้าดิจิตอล เป็นเงินจ านวน       17,800 บาท 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
(แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์) 

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
5. จัดซื้อ จี พี เอส ติดรถขยะ เป็นเงินจ านวน       10,000 บาท 

กองช่าง  
(แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์) 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
6. จัดซื้อ จี พี เอส ติดรถสิบล้อ เป็นเงินจ านวน       10,000 บาท 
7. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี  

หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ า เป็นเงินจ านวน  2,500,000 บาท 
ประเภทครุภัณฑ์อื่น 

8. เต้นท์ เป็นเงินจ านวน     100,000    บาท 
กองช่าง  

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) 

ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
9. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ท่ี 1  เป็นเงินจ านวน      282,000   บาท  
     (เดิม 303,300 + โอนเพิ่ม 282,000 บาท รวมเป็นจ านวน     585,000 บาท) 
รวม 9 โครงการ/รายการ รวมเป็นเงนิท้ังส้ิน  3,023,800  บาท (สามล้านสองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

  

(/นางวันเพญ็... 
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ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดสอบถามในรายละเอียด ในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่มี ดิฉันขอมติท่ีประชุม
โปรดยกมือขึ้นออกเสียงด้วยคะ 
- ผู้ใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โปรดยกมือขึ้น 
- ผู้ใดไม่เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 15  
 เห็นชอบ   13 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    2 
มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541           
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 ด้วยคะแนนเสียง 13 เสียง 

นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

ดิฉันขอไปท่ีเรื่องพิจารณาเรื่องต่อไป  
ญัตตินายก อบต. เร่ืองที่ 3  ญัตติ เร่ือง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว ขอเชิญท่าน
ปลัดฯ เลขานุการสภาฯ คะ 

นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย 
(เลขานุการสภาฯ) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลง
งบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

เรื่องท่ี 3  ญัตติ เรื่อง การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562ซึ่งรายละเอียดการแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 นั้น  รายละเอียดตามเอกสารท่ีส่งให้ท่ีส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว 
จ านวน 1 รายการ ดังต่อไปนี้ 
กองช่าง 

รายการแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
แก้ไขเปล่ียนแปลงครั้งท่ี 3  ฉบับแรก จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ท่ี 1  
จ านวนงบประมาณท่ีอนุมัติเดิม 303,000 บาท โอนเพิ่ม 282,000 บาท รวมเป็นเงิน 585,000 บาท ดังนี้ 
 

แผนงาน งาน งบ 
 หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

แผนงาน 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

งาน
ก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

งบลงทุน ค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้าง 
สิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการ 
ปรับปรุงถนนดิน 
โดยการลง 
หินคลุก หมู่ที่ 1 

รายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนดิน 
โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 1 
สายที่ 1 บริเวณหน้าวัดรอเจริญ ถึง 
เขตหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 
กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 3,500 เมตร  
 

รายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนดิน 
โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 1 
สายที่ 1 เริ่มจากบริเวณที่นา นายพยงค ์ 
คงสุกใส ถึง บริเวณที่นา นายสมชัย อัยราวงศ์  
ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 100 เมตร 
ความกว้าง 2.50 เมตร ความยาว 1,130 เมตร 

  

 

(/สายท่ี... 
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ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

แผนงาน งาน งบ 
 หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

      สายที่ 2 บริเวณจุดเชื่อมต่อถนน 3318  
ปากคลองตาแก้ว ถึงเขตหมู่ที่ 6 บริเวณที่นา 
นายนภดล  พันธ์ุเพียน 
กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 2,500 เมตร  
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 
- เป็นไปตาม 1) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที ่7)  
พ.ศ.2562 มาตรา 67 
2) กรณี ค่าวัสดุ ให้ใช้ราคาตามประกาศของ 
พาณิชย์จังหวัด แต่หากพาณิชย์จังหวัดมิได้ก าหนด 
ราคาวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างไว้  
ให้ตั้งคณะกรรมการก าหนดราคาวัสดุ  
โดยถือปฏิบตัิตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 884  
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2550  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-

2564) หน้าที่ 244 ล าดับที ่2 
 

สายที่ 1.1 เริ่มจากบริเวณที่นา นายสุพชยั  
อินทร์พิพัฒน์ ถึง บริเวณที่นา นางจริยา  น้ าค้าง 
ความกว้าง 2.30 เมตร ความยาว 185 เมตร  
สายที่ 1.2 เริ่มจากบริเวณที่นา นายพยงค์ คง
สุกใส ถึง บริเวณที่นา นายประพจน์  ชูศร ี
ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 1,020 เมตร  
ความกว้าง 2.70 เมตร ความยาว 58 เมตร  
ความกว้าง 2.40 เมตร ความยาว 702 เมตร  
สายที่ 2 เริ่มจากที่นา นายพยงค์  คงสุกใส  
ถึง บริเวณที่นา นายนภดล  พันธ์ุเทียน 
ความกว้าง 2.40 เมตร ความยาว 1,850 เมตร 
- เป็นไปตาม 1) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที ่7)  
พ.ศ.2562 มาตรา 67 
2) กรณี ค่าวัสดุ ให้ใช้ราคาตามประกาศของ 
พาณิชย์จังหวัด แต่หากพาณิชย์จังหวัดมิได้ก าหนด 
ราคาวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างไว้  
ให้ตั้งคณะกรรมการก าหนดราคาวัสดุ  
โดยถือปฏิบตัิตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 884  
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2550  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หน้าที่           ล าดับที่    

นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดสอบถามในรายละเอียด ในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่มี ดิฉันขอมติท่ีประชุม
โปรดยกมือขึ้นออกเสียงด้วยคะ 
- ผู้ใดเห็นชอบให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2562 โปรดยกมือขึ้น 
- ผู้ใดไม่เห็นชอบให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2562 โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 15  
 เห็นชอบ   13 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    2    
มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 ข้อ 29  
ด้วยคะแนนเสียง 13 เสียง 

 
(/โอนลด... 
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ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

ดิฉันขอไปที่เร่ืองพิจารณาเร่ืองต่อไป  
ญัตตินายก อบต. เร่ืองที่ 4  ญัตติ เร่ือง ขอกันเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562         
ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว ขอเชิญท่านปลัดฯ เลขานุการสภาฯ คะ 

นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย 
(เลขานุการสภาฯ) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ.2561 
 ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
 กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี 
ต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้อง
มีวัตถุประสงค์เดิมตามท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 
 กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 
 เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรค
สองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงิน
จ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 
 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

เรื่องท่ี 3  เร่ืองที่ 4  ญัตติ เร่ือง ขอกันเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
จ านวน 8 โครงการ/รายการ ดังนี้ 

กองการศึกษา  
(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา) 
1. จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย หมู่ท่ี 9    เป็นเงินจ านวน  423,400 บาท 

กองช่าง  
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  

งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค) 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3  เป็นเงินจ านวน  424,000 บาท 
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 4    เป็นเงินจ านวน  371,000 บาท 
4. โครงการก่อสร้างถนนเสริมดิน โดยการวางท่อระบายน้ าท่ีเหลือบางส่วนในร่องน้ าเดิม  

พร้อมลงหินคลุกและสาดเกล่ีย หมู่ท่ี 5     เป็นเงินจ านวน  223,000 บาท 
5. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงไหล่ทาง หมู่ท่ี 8 เป็นเงินจ านวน 334,000  บาท 
6. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงเสียงตามสายในหมู่บ้านสายนอก สายใน หมู่ท่ี 11  เป็นเงินจ านวน 116,000  บาท 
7. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ (แบบเคล่ือนท่ี)หมู่ท่ี 11จ านวน  183,000 บาท 
8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยลอกของเดิมออก 

แล้วก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแทน หมู่ท่ี 12  เป็นเงินจ านวน         1,940,000 บาท 
รวม 8 โครงการ/รายการ รวมเป็นเงนิท้ังส้ิน 4,014,400 บาท (ส่ีล้านหนึ่งหมื่นส่ีพันส่ีร้อยบาทถ้วน) 

 (/นางวนัเพ็ญ... 
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ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

เนื่องจากใกล้ส้ินปีงบประมาณแล้ว จึงขอให้สภาฯ พิจารณา ในกรณีดังกล่าว ซึ่งเป็นรายจ่าย
หมวดครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ซึ่งยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้อง         
ใช้จ่ายเงินจ านวนดังกล่าว จึงขอให้สภาฯ ลงมติอนุมัติกันเงินดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร มีสมาชิก
ท่านใดสอบถามในรายละเอียด ในเรื่องดังกล่าวหรือไม่  ถ้าไม่มี ดิฉันขอมติท่ีประชุม             
โปรดยกมือขึ้นออกเสียงด้วยคะ 
- ผู้ใดอนุมัติให้กันเงิน โปรดยกมือขึ้น 
- ผู้ใดไม่อนุมัติให้กันเงิน โปรดยกมือขึ้น คะ 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 15  
 อนุมัติ   13 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    2 
มีมติเห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ข้อ 59 ด้วยคะแนนเสียง 13 เสียง       

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองอื่นๆ 
นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อท่ีประชุมสภาฯ อีกหรือไม่ 
ขอเชิญท่านน าชัยฯ คะ 

นายน าชัย  ใจวิวัฒน์พงศ์ 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 4) 

ขอสอบถามการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  เรื่อง ขอตรวจสอบ              
เสียงตามสาย ท่ี ส.อบต.สุจิต ประทีปทอง หมู่ท่ี 4 เมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม 2562 ได้ด าเนินการ
ไปถึงขั้นตอนใดแล้ว เนื่องจากปัจจุบันเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน ไม่สามารถใช้งานได้ ต้องใช้
วิธีการบอกต่อๆ กัน กระผมขอเสนอ ในกรณีท่ีตรวจสอบแล้วไม่สามารถซ่อมได้ ก็ขอให้ท่าน
นายกฯ พิจารณาอนุมัติ จัดซื้อเสียงตามสายใหม่ด้วย ครับ 

นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

เรื่องดังกล่าว กระผมได้ส่ังการให้กองช่างแจ้งซ่อมฯ แล้วครับ และกระผมจะเร่งให้กองช่าง
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป ครับ 

นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

สมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ให้สภาฯ แห่งนี้ได้รับทราบหรือไม่ เชิญท่านนายกฯ คะ 

นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

 เร่ืองที่ 1 มูลนิธิฟ้าประทาน ได้ด าเนินการหลอกลวงให้มีการเปิดบัญชีท่ีวัดกกม่วง 
และมีประชาชนหมู่ท่ี 5 ไปร่วมเป็นจ านวนมาก กระผมจึงขอฝากเพื่อนสมาชิก แจ้งมาท่ี อบต. 
หรือ อ าเภอบางปลาม้า เพื่อประสานงานปกครอง ตรวจสอบด้วยครับ 

  เร่ืองที่ 2 โครงการวิงสร้างฝัน...ปันรัก เด็กพิการ  จะจัดในวันท่ี 18 สิงหาคม 
2562 องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ร่วมอ านวยความสะดวกในการจัดสถานท่ี          
จอดรถให้กับผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 

  เร่ืองที่ 3 บริษัท ฮอนด้าฯ จะจัดแข่งขันฟุตบอลเยาวชน อายุไม่เกิน 14 ปี และ 
เยาวชน อายุไม่เกิน 17 ปี ณ สนามกีฬาวัดรอเจริญ ในวันท่ี 24 สิงหาคม 2562 ในการจัด
งานจะมีบริการเปล่ียนถ่ายน้ ามันรถมอเตอร์ไซด์ คันแรกฟรี คันต่อไปคันละ 29 บาท 

  

( 

/เรื่องท่ี 4... 
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(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

  เ ร่ืองที่  4 เ ร่ือง ถังขยะอินทรีย์ห รือถังขยะเปียกครัวเ รือน เพื่อให้ เป็นไป            
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้ทุกครัวเรือนจัดท า “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” 
ให้ครบร้อยละ 100 ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2562 และให้รายงานผลการ
ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวตามแบบรายงานท่ีก าหนด ทุกวันท่ี 20 ของเดือน ในครั้งแรก
ให้รายงานภายในวันท่ี 10 มกราคม 2562 ส าหรับอ าเภอขอให้ติดตามและขับเคล่ือนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีด าเนินการรายงานผลการด าเนินการให้จังหวัด
สุพรรณบุรีตามก าหนดเวลา นั้น อ าเภอแจ้งว่า จะลงพื้นท่ีเพื่อติดตามฯ ในแต่ละหมู่บ้าน 
เบ้ืองต้นหมู่บ้านละ 10 บ่อ เพื่อรายงานจังหวัดว่า หมู่บ้านใดได้ด าเนินการไปแล้วและหมู่บ้าน
ใดยังไม่ได้ด าเนินการครับ 

มติที่ประชุม - รับทราบ - 
นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ให้สภาฯ แห่งนี้ได้รับทราบหรือไม่เชิญคะ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
สภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑/๒๕62 และขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้สละเวลามาร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บัดนี้ 

ปิดประชุม เวลา  ๑1.22  น. 

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

ลงช่ือ   วิศิษฏ์    จันทร์ฉาย   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 (นายวิศิษฏ์    จันทร์ฉาย) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
 
 
 
 

ลงช่ือ         อภิวัฒน์    สุขส าราญ   ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 (นายอภิวัฒน์    สุขส าราญ  ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2562 
ได้ตรวจเรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ.2562 

จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

ลงช่ือ    ชะลอ  แก้ววิชิต ประธานกรรมการ 
 (นายชลอ   แก้ววิชิต) 

ส.อบต.หมู่ท่ี 6 
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ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

 
 
 
 

ลงช่ือ    วิมล  นิ่มอนงค์  กรรมการ 
 (นายวิมล   นิ่มอนงค์) 

ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
 
 
 
 

ลงช่ือ  สมควร  บุญมีรอด เลขานุการ/กรรมการ 
 (นายสมควร   บุญมีรอด) 

ส.อบต.หมู่ท่ี 5 


