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ก่อนระเบียบวาระการประชุม ท่ีประชมุพร้อมแล้ว  ประธานด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

     1.1 รับโอน (ย้าย)  พนักงานส่วนต าบล 

ประธาน ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด  อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล  มีความ
ประสงค์ขอโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบลเพื่อด ารงต าแหน่งที่ว่าง  
จ านวน  9  อัตรา   ดังนี้   

1. นักบริหารงานคลัง  ระดับ  6   จ านวน  1  อัตรา 
2. นิติกร  3 – 5/6  จ านวน  1   อัตรา 

    3.  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ระดับ  2 – 4/5    จ านวน  1  อัตรา 
4.  เจ้าพนักงานพัสดุ  ระดับ 2 – 4/5   จ านวน  1  อัตรา 
5.  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ระดับ  2-4/5   จ านวน  1  อัตรา 
6.  เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ  2 – 4/5   จ านวน  1  อัตรา  

7.  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  ระดับ  1 - 3/4   จ านวน  1  อัตรา 
8.  เจ้าหน้าที่พัสดุ   ระดับ  1-3/4   จ านวน  1  อัตรา 
9.  ช่างโยธา   ระดับ  ระดับ  1-3/4   จ านวน  1  อัตรา    
ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบ  หากผู้ใดมีความประสงค์ที่จะโอน  
(ย้าย)  ให้ส่งค าร้องขอโอน (ย้าย)  ส าเนาทะเบียนประวัติพนักงาน
ส่วนต าบล  หนังสือรับรองความประพฤติ  และหนังสือยินยอมของ
ผู้บังคับบัญชาไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด  อ าเภอละงู  
จังหวัดสตูล 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ประธาน รายงานการประชุม  คร้ังที่  8/2553  มีท่านใดจะแก้ไข  เพิ่มเติม
อะไรบ้าง 

หัวหน้าส่วนโยธา ขอเพิ่มเติมหน้า  4  เร่ืองการโอนประปา  ม.1  ที่บ้านม่วงคู้กับที่อนามัย  
ม.3  บ้านกูแบอีเต๊ะ  มีเอกสารมาจากโยธาจังหวัดเรียบร้อยแล้ว  และ
เร่ืองพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการท่องเที่ยว  เช่น  ท าทางเดิน  ทางเท้า  ที่
พักผ่อน  ที่ออกก าลังกายบริเวณริมสระน้ า  วัดคูหาภิมุข และแหล่งน้ า
อ่ืน ๆ  ในต าบลหน้าถ้ า 

ปลัด อบต.   เร่ืองประปาที่ได้เอกสารมา  ให้น าเอกสารเหล่านี้เข้าที่ประชุมสภาด้วย 
ประธาน   มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ  ถ้าไม่มีถือว่าเห็นชอบแล้ว 
ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
3.1  ร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

ประธาน   ขอให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณาเอกสารที่แจกให้ล่วงหน้าแล้วเกี่ยวกับ 

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554  
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2554  ใน
หน้า  1  กับหน้า  2  เป็นรายจ่ายประจ า  ตัวเลขที่ตั้งไว้แน่นอนทุกปี  
ใช่ไหม 

ปลัด อบต.   ใช่ค่ะ 
ประธาน ข้อ  3  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ มีอะไรบ้าง  
ปลัดอบต.   มีเงินเสี่ยงภัย  เงินค่าครองชีพ  เงินเพิ่มพิเศษเพื่อการสู้รบ 

รองอัมรัน   ข้อ  7  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอะไรบ้าง 

ปลัด อบต.   มีผู้มาช่วยราชการ ผู้ตรวจรับงานต่าง ๆ  ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ 
ประธาน ข้อ  13, 15, 16  กรุณาอธิบายหน่อยครับ 

ปลัด อบต. ข้อ  13  เบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทั่วไป  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่ารับ
หนังสือพิมพ์ที่ อบต . ส่งให้แต่ละหมู่บ้าน  ค่าประกันภัยรถ อบต .  
ค่าจ้างเหมาอ่ืน  ๆ  ข้อ  15  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี
การแบ่งเป็นข้อย่อย ๆ  ดังนี้ 
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 15.1  ต้อนรับคณะบุคคลมาดูงาน 

 15.2  รับรองการประชุมสภา 
 15.3  งานรับเสด็จ 
 15.4  การท าประชาคมต่าง ๆ 

 15.5  รายจ่ายในพิธีทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น 

 ข้อ  16  ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น  ๆ  ของส านักปลัด   

 -  เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  หรือเป็นการซ่อมการเลือกตั้ง 
 -   การเดินทางไปราชการ  แบ่งเป็น  3  ส่วน  (ก าหนดเอง) 
 1.  คณะผู้บริหาร   110,000.-  บาท 

 2. สมาชิก อบต.   150,000.- บาท 

 3. เจ้าพนักงาน   200,000.- บาท 

  รวม   460,000.- บาท 

ประธาน องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าถ้ าได้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2554 เป็นเงิน 13,500,000.- บาท ซึ่ง
ประมาณการจากเงินรายได้ 6,500 ,000 .- บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 
7,000,000.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

   จ าแนกตามหน่วยงาน 

  ส านักงานปลัด 
 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  1,633,400.- บาท 

 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว       182,000.- บาท 

 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  4,022,950.- บาท 

 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค      488,000.- บาท 

 5. หมวดเงินอุดหนุน       812,300.- บาท 

 6. หมวดรายจ่ายอื่นๆ         20,000.- บาท 

 7. รายจ่ายเพื่อการลงทุน         41,000.- บาท 

 8. รายจ่ายงบกลาง    2,468,000.- บาท 

     รวม  9,667,650.- บาท 
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  ส่วนการคลัง 
 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า      778,000.- บาท 

 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว       948,400.- บาท 

 3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน         44,000.- บาท 

     รวม  1,770,400.- บาท 
  ส่วนโยธา 
 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า      467,000.- บาท 

 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว        302,000.- บาท 

 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   1,199,000.- บาท 

 4. รายจ่ายเพื่อการลงทุน         93,950.- บาท 

     รวม  2,061,950.- บาท 
   จ าแนกตามแผนงาน 

 ด้านบริการทั่วไป 

  -   แผนงานบริหารงานทั่วไป  6,990,604.- บาท 

  -   แผนงานรักษาความสงบภายใน       60,000.- บาท 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม 

  -    แผนงานการศกึษา   1,173,620.- บาท 

  -   แผนงานสาธารณสุข      130,000.- บาท 

  -   แผนงานเคหะและชุมชน  2,031,950.- บาท 

  -   แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน      31,826.- บาท 

  -   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม     584,000.- บาท 

     และนันทนาการ 
 ด้านเศรษฐกิจ 
  -   แผนงานพาณิชย์       30,000.- บาท 

 ด้านการด าเนินงานอ่ืน 

  -   แผนงานงบกลาง   2,468,000.-บาท 

     รวมทั้งสิ้น       13,500,000.- บาท  
 รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้น าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    

เข้าที่ประชุมสภาต่อไป 
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ประธาน  3.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ผมได้ไปติดต่อขอส าเนาที่ดินจากโรงเรียนวัดหน้าถ้ าแล้ว ครูประทุม

ก าลังค้นหาอยู่ โฉนดที่ดินนั้นไม่มี หาไม่พบ ไม่ทราบว่าอยู่กับใคร 
อาจารย์ด ารงได้ไปขอถ่ายส าเนามาจากที่ดินจังหวัดเก็บเอาไว้ เลยยัง
ไม่ได้ด าเนินเร่ืองต่อ 

  3.3  การอบรม อปพร. จะจัดอบรมเมื่อไร 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ช่วงนี้ติดต่อเจ้าหน้าที่อบรมแล้ว ไม่ว่าง น่าจะอบรมได้ภายในเดือน

กันยายน 

ประธาน ใช้เวลากี่วัน 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ประมาณ 5 วัน และเป็น อปพร.ที่สมัครใหม่เท่านั้น ส่วน อปพร.เก่าไม่
ต้องอบรมแล้ว รับสมัคร อปพร.ใหม่จะได้มี อปพร.เพิ่ม 

  3.4  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ.2553 และเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

 ขอเชิญปลัดชี้แจง 
ปลัด อบต. ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าถ้ า มีความจ าเป็นต้องโอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2553 และ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณประเภทค่าตอบแทน ใช้สอย และ
วัสดุ 

 1.  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ส่วนโยธา)                        
ตั้งไว้ 204,000.- บาท โอนคร้ังที่แล้ว -  โอนคร้ังนี้ โอนเพิ่ม 100,000.- 
บาท งบประมาณถือจ่าย 304,000.- บาท  รายละเอียดค าชี้แจง
เปลี่ยนเป็น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างคนงาน
ทั่วไป ค่าจ้างแรงงาน และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ก่อสร้างหรือซ่อมแซม
บ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และยากจน ฯลฯ 

 2.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ (ส่วนโยธา) 

  -   ค่าจ้างแรงงานและอุปกรณ์ต่างๆ ตั้งไว้ 200,000.- บาท    
โอนคร้ังก่อน – โดนคร้ังนี้ โอนลด 100,000.- บาท งบประมาณถือจ่าย 
100,000.- บาท  รายละเอียดค าชี้แจง เปลี่ยนเป็น เพื่อเป็นค่าซ่อมแซม
ประปา ไฟฟ้า ฯลฯ  
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และองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าถ้ า มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย จ านวน 1 รายการ ดังนี้  
 ส่วนโยธา 
รายจ่ายเพื่อการลงทุน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
3.  โครงการถมดิน ต้ังไว้ 143,000.- บาท รายละเอียดเดิม เพื่อจ่ายเป็น
ค่าถมดิน ขนาดพื้นที่ 567 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย    0.08 ม. มีปริมาณดินถมไม่
น้อยกว่า 453 ลบ.ม. บดอัดพร้อมหินเกล็ด 30 ลบ.ม. 

รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข เพื่อจ่ ายเป็นค่าถมดิน ขนาด
พื้นที่ 567 ตร.ม . ลึกเฉลี่ย   0.80 ม . มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า        
453 ลบ.ม. บดอัดพร้อมหินเกล็ด 30 ลบ.ม. 

ประธาน   ขอเชิญปลัดชี้แจงระเบียบ 

ปลัด อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้า ง ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งที่ประชุมผู้บริหารให้ความ
เห็นชอบก่อนน าเร่ืองเข้าที่ประชุม การประชุมเร่ืองโอนงบประมาณ
และเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในวันนี้ จึงแบ่งเป็น 2 ข้อใหญ่ๆ คือ 

  1.  การโอนงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย  ในหมวดรายจ่าย ประจ า  ตามข้อ 1 และ 2 ซึ่ง
ระเบียบกระทรวง มหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ .2541 ข้อ  26 และ 28 การโอนหรือ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงให้เป็นอ านาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น 

  2.  การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามข้อ 29 ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น จึงขอให้ที่
ประชุมได้พิจารณา และลงมติเป็นเร่ืองๆไป 

 ในเร่ืองแรกที่เราจะพิจารณากันคือ การโอนงบประมาณตามข้อ 1 และ 
2 และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตาม 
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เอกสารที่แจกให้กับสมาชิกทุกท่าน มีท่านใดสงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีขอ  
มติที่ประชุม ท่านใดเห็นควรอนุมัติขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม    มีมติให้โอนงบประมาณและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจง 
งบประมาณรายจ่าย ตามที่เสนอ 

ประธาน   ต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณา ข้อ 3 เร่ืองขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
รายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณ  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลงเป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น แต่คณะผู้บริหารน าเข้าที่ประชุม เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบน าเร่ืองเข้าที่ประชุมสภาในครั้งต่อไป เพื่อขออ นุมัติ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณของสภาอีกคร้ังหนึ่ง มีท่านใด
สงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้น าเข้าที่
ประชุมสภาขอให้ยกมือ   

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้น าเข้าที่ประชุมสภา เพื่อขออนุมัติ อีกครั้ง 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่นๆ 

  ไม่มี 
ประธาน   ท่านใดมีข้อสงสัยหรือเพิ่มเติมบ้างไหม  ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม 
 

ปิดประชุม เวลา  12.30  น. 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรียา  หนูน้อย 
(นางสาวปรียา  หนูน้อย) 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 

ชัชพงศ์  เพชรกล้า 
(นายชัชพงศ์  เพชรกล้า) 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 


