
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า 
คร้ังที่  ๓/๒๕๕๔ 

วันศุกร ์ที่  ๒๐  พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า 
           

 
 ผู้มาประชุม 
 

ที่ ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหต ุ

๑ นายชัชพงศ์  เพชรกล้า นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า ชัชพงศ์  เพชรกล้า  
๒ นายอัมรัน  เบญญามินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า อัมรัน  เบญญามินทร์  
๓ นายสุรศักด์ิ  ยูโซ๊ะ รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า สุรศักด์ิ  ยูโซ๊ะ  
๔ นางสาวปรียา  หนูน้อย เลขาฯนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า ปรียา  หนูน้อย  
 
 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที่ ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหต ุ

๑ นางธนิดา ไตรภูวนาถ ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า ธนิดา ไตรภูวนาถ  
๒ นางสาวสุคนธ์  รัตนกาล หัวหน้าส่วนการคลัง สุคนธ์  รัตนกาล  
๓ นายเสนีย์  คงแป้น หัวหน้าส่วนโยธา เสนีย์  คงแป้น  
๔ นางสาวณัฐวรา กูดือราแม รักษาราชการแทนหัวหน้าส้านักงานปลัด ณัฐวรา  กูดือราแม  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า 
คร้ังที่  ๓/๒๕๕๔ 

วันวันศุกร ์ที่  ๒๐  พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า 
           

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

๑.๑  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน  
     ราษฎรจังหวัดยะลา 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรือ่งเพื่อพิจารณา 
    ๓.๑  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 
    ๓.๒  การเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณ   
                                    รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
    ๓.๓  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๔ 
    ๓.๔  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า เรื่อง การลดหย่อนภาษี  
                                    บ้ารุงท้องที่ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอื่นๆ 
    ๔.๑  การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า  
    ๔.๒  รถขนขยะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า   
ครั้งที่  ๓/๒๕๕๔ 

วันวันศุกร์ ที่  ๒๐  พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า 
           

ระเบียบก่อนวาระการประชุม 
   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วประธานด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

๑.๑ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน  
     ราษฎรจังหวัดยะลา 

ประธาน  มีหนังสือจากส้านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ้าจังหวัดยะลา ว่าส้านักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ้าจังหวัดยะลา ได้ออกประกาศเ ร่ืองการแบ่งเขตการ
เลือกต้ัง และเรื่องจ้านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละ
จังหวัด ส้าหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการท่ัวไปคร้ังแรกภายหลัง
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑ ) 
พุทธศักราช พ .ศ.๒๕๕๔ ลงวั นท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ส้าหรับจังหวัดยะลา มี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตการเลือกต้ัง จ้านวน ๓ คน และ
คณะกรรมการการเลือกต้ังได้มีมติท่ีประชุม ครั้งที่ ๓๗/๑๕๕๔ วันท่ี ๒๑ เมษายน 
๒๕๕๔ เห็นชอบรูปแบบกา รแบ่งเขตของจังหวัดยะลา รูปแบบท่ี ๑ แบ่งออกเป็น ๓ 
เขตเลือกตั้ง จึ งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งละ ๑ คน รายละเอียดการ
แบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดยะลา 

   เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วย 
๑. อ้าเภอเมืองยะลา (ยกเว้นต้าบลบุดี ต้าบลเปาะเ ส้ง และต้าบล       

บันนังสาเรง)  
รวมประชากรท้ังเขตเลือกต้ังที่ ๑ จ้านวน ๑๓๙,๐๗๑ คน 
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ประกอบด้วย 
๑. อ้าเภอเมืองยะลา ( เฉพาะต้าบลบุดี ต้าบลเปาะเ ส้ง และต้าบล       

บันนังสาเรง)  
๒. อ้าเภอรามัน 
๓. อ้าเภอยะหา (ยกเว้นต้าบลปะแต) 
๔. อ้าเภอกาบัง 

    รวมประชากรท้ังเขตเลือกต้ังที่ ๒ จ้านวน ๑๗๔,๓๔๔ คน 
เขตเลือกตั้งที่ ๓ ประกอบด้วย 
๑. อ้าเภอยะหา (เฉพาะต้าบลปะแต) 
๒. อ้าเภอกรงปินัง 
๓. อ้าเภอบันนังสตา 
๔. อ้าเภอธารโต 
๕. อ้าเภอเบตง 
รวมประชากรท้ังเขตเลือกต้ังที่ ๓ จ้านวน ๑๗๓,๙๖๕ คน 
รวมประชากรท้ัง ๓ เขตเลือกตั้ง จ้านวน ๔๘๗,๓๘๐ คน 

(ส้าเนา) 



ท่ีประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ๓.๑ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 
ประธาน ด้วย ทางคณะผู้บริหารได้ส้ารวจความเดือดร้อนของประชาชน และจากการท้า

ประชาคมหมู่บ้าน ได้รับทราบปัญหาและมอบหมายให้ส่วนโยธาลงไปส้ารวจพ้ืนท่ี
จัดท้าประมาณการ จ้านวน ๗ โครงการ โดยขอให้ส่วนโยธาชี้แจงเร่ืองนี้ 

หน.ส่วนโยธา จากการส้ารวจและประมาณการ จ้านวน ๗ โครงการ ตามท่ีได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
๑. โครงการถมหินคลุก ถนนสายเตาปูน ขนาด ๔.๐๐ ม. x ๕๐๐.๐๐ ม. 

หนาเฉลี่ย ๐.๐๘ ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อม    
บดอัดเรียบ ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต .ก้าหนด  หมู่ ท่ี ๑ 
ต้าบลหน้าถ้้า อ.เมืองยะลา จ.ยะลา งบประมาณ ๙๘,๗๐๐.- บาท 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงคู้ – ซอยตัน 
(บ้านนายเฉลียว) ขนาด ๓.๐๐ ม. x ๘๐.๐๐ ม. x ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณ
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต .
ก้าหนด  หมู่ท่ี ๑ ต้าบลหน้าถ้้า อ .เมืองยะลา จ .ยะลา งบประมาณ 
๑๘๒,๒๐๐.- บาท 

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบันนังลูวา – หน้าถ้้า 
ขนาด ๔.๐๐ ม. x ๑๓๐.๐๐ ม. x ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๕๒๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต .ก้าหนด หมู่ท่ี ๒ 
ต้าบลหน้าถ้้า อ.เมืองยะลา จ.ยะลา งบประมาณ ๓๘๗,๖๐๐.- บาท 

๔. โครงการก่อสร้างคูระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๕ ม. x 
๑๐๙.๕๐ ม. สูง ๐.๕๐ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙.๒๘ ตร.ม. 
ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต .ก้าหนด  หมู่ท่ี ๒ ต้าบลหน้าถ้้า 
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา งบประมาณ ๒๓๕,๐๐๐.- บาท 

๕. โครงการบุกเบิกถนน สายกูแบอีเต๊ะ – ป่ายางพารา ขนาด ๔.๐๐ ม. x 
๒๐๐.๐๐ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๘๕.๐๐ ลบ.ม.
บดทับ พร้อมลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
๘๐.๐๐ ลบ.ม. บดทับ ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต .ก้าหนด 
หมู่ท่ี ๓ ต้าบลหน้าถ้้า อ .เมืองยะลา จ .ยะลา งบประมาณ ๒๙๖ ,๕๐๐.- 
บาท 

๖. โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ๒ ชั้น ขนาด ๑๐.๐๐ ม.x ๖.๐๐ ม.
ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต .ก้าหนด  หมู่ท่ี ๔ ต้าบลหน้าถ้้า   
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา งบประมาณ ๓๙๔,๒๐๐.- บาท 

๗. โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ ม. ท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จ้านวน ๙๔ ท่อน ฝังดิน
กลบ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐ ม. x  ๑.๐๐ ม. 
จ้านวน ๖ ชุด พร้อมฝาปิด ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต .

-๒- 



ก้าหนด  หมู่ท่ี ๔ ต้าบลหน้าถ้้า อ .เมืองยะลา จ .ยะลา งบประมาณ 
๑๖๖,๑๐๐.- บาท 

หน.ส่วนการคลัง ทุกโครงการมีในแผนไหม และมีเอกสารครบทุกโครงการหรือ ไม่ แต่ละโครงการ  
ต้องมีเอกสารรายงานการประชุม ประชาคม หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ในกรณีที่
ท้าในที่ผู้อื่น เพราะจะเสนอโครงการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมนั้น เอกสารประกอบ
ต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

จนท.วิเคราะห์ฯ ท้ัง ๗ โครงการมีในแผนเรียบร้อยแล้ว แต่เอกสารของโครงการท่ี ๑,๓,๕,๗ ยังมีไม่ 
 ครบ ที่มีเอกสารครบคือโครงการท่ี ๒,๔,๖ 
ประธาน ท่ีประชุมพิจารณาเฉพาะโครงการท่ีพร้อม  ขอเชิญปลัด อบต.ชี้แจงเรื่องระเบียบการ 
 จ่ายขาดเงินสะสม  
ปลัด อบต. ตามหนังสืออ้าเภอเมือง ยะลา ที่ ยล ๐๐๓๗.๖/ว๗๗๐ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๗ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยให้เป็นอ้านาจของสภาท้องถิ่นท่ีจะอนุมัติ 
ความละเอียดตามระเบียบท่ีอ้างนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงซักซ้อมความเข้าใจในการ
จ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้ 

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินให้ชัดเจน และให้
ค้านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและท้องที่จะได้รับเป็นส้าคัญ 

๒. ให้กระท้าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ้านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเป็นกิจการท่ีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง หากไม่ท้าจะ
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ 

๓. เป็นกิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคม ของประชาชนในพื้นท่ี 
หรือกิจการท่ีจั ดท้าเพื่อบ้าบัดความเดือดร้อนของปร ะชาชน หรือเป็นการ
เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ซึ่งหากเป็นโครงการเพื่อ
การลงทุน เช่น ค่าก่อสร้างอาคาร หรือโครงการท่ีใช้วงเงินงบประมาณที่
มีมูลค่าสูงให้พิจารณาด้าเนินการ ดังนี้ 
 ๓.๑ จัดท้าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี หรืองบประมาณ 

รายจ่ายเพิ่มเติม หรือโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายก่อน
เป็นอันดับแรก 

 ๓.๒ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ต้ังงบประมาณหรือโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายมาตั้งไว้แล้ว แต่งบประมาณมีไม่เพียงพอ ก็
อาจใช้เงินสะสมสมทบได้  หากพิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการท่ีมี
ความจ้าเป็นเร่งด่วน ในการบ้าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
หรือการบริการชุมชนและสังคมของประ ชาชนในพื้นท่ี และไม่
อาจรอจัดท้าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ้าในปีต่ อไปได้ ก็อาจ
ใช้จ่ายจากเงินสะสมได้ โดยจะต้องเป็นโครงการท่ีอยู่ใน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กร

-๓- 



ปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการ
บริหารงาน เพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับฐานะการคลังในระยะยาว 

 ๓.๓ กรณีเป็นโครงการประเภทท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีมิอาจแยกการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นส่วนๆ และมีรายได้ไม่เพียงพอท่ีจะด้าเนินการ
ในปีงบประมาณเดียว ให้ต้ังงบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบัน
และปีถัดไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๑ และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ 

๔. ให้จัดท้าประการการรายละเอียดโครงการท่ีจะใช้จ่ายเงินสะสม โดยระบุ
ให้ชัดเจนว่าด้าเนินการเรื่องใด สถานท่ีใด วงเงินเท่าใด รวมท้ัง
รายละเอียดของโครงการเช่นเดียวกับการจัดท้างบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปี และชี้แจงเหตุผลความจ้าเป็น ที่ไม่อาจจัดท้าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีได้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น และเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ 

ประธาน มีท่านใดจะถามเรื่องระเบียบหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จ้านวน
 ๓ โครงการ ซึ่งโครงการดั งกล่าวเป็นโครงการท่ีแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
 ประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง มีความจ้าเป็นเร่งด่วนต้องรีบ
 ด้าเนินการ เพื่อป้องกันปัญหาน้้าท่วมขัง ซึ่งพิจารณาแล้วไม่สามารถรอจัดท้า
 ข้อบัญญัติงบประมาณในปีถัดไปได้ และไม่มีงบประมาณจะโอนมาจัดท้าโครงการ
 ดังกล่าว  สรุป ๓ โครงการท่ีจะน้าเสนอต่อสภาฯ คือ 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงคู้ – ซอยตัน 
(บ้านนายเฉลียว) ขนาด ๓.๐๐ ม. x ๘๐.๐๐ ม. x ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณ
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต .
ก้าหนด  หมู่ท่ี ๑ ต้าบลหน้าถ้้า อ .เมืองยะลา จ .ยะลา งบประมาณ 
๑๘๒,๒๐๐.- บาท 

๒. โครงการก่อสร้างคูระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๕ ม. x 
๑๐๙ .๕๐ ม.สูง ๐.๕๐ ม.หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙.๒๘ ตร .ม. 
ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต .ก้าหนด  หมู่ท่ี ๒ ต้าบลหน้าถ้้า 
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา งบประมาณ ๒๓๕,๐๐๐.- บาท 

๓. โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ๒ ชั้น ขนาด ๑๐.๐๐ ม.x ๖.๐๐ ม.
ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต .ก้าหนด  หมู่ท่ี ๔ ต้าบลหน้าถ้้า   
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา งบประมาณ ๓๙๔,๒๐๐.- บาท 

 ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้เสนอโครงการจ้านวน ๓ โครงการ เพื่อขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม ขอให้ยกมือ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ประธาน ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบน้าเข้าท่ีประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จ้านวน 

๓ โครงการ ส่วนอีก ๔ โครงการรอรวบรวมเอกสารให้พร้อม จะน้าเข้าท่ีประชุมสภา
คร้ังต่อไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 
 

-๔- 



     ๓.๒ การเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย  
                                   ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
ประธาน  ขอเชิญปลัดชี้แจง 
ปลัด อบต. ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี       

พ .ศ . ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๑๓ ,๕๐๐ ,๐๐๐ .-  บาท โดยตั้งประมาณ การรายได้ 
๖,๕๐๐ ,๐๐๐ .- บาท เงินอุดหนุนท่ัวไป ๗,๐๐๐ ,๐๐๐ .- บาท ปรากฏว่ามียอดเงิน
อุดหนุนท่ัวไปท่ีเข้าจริง  ๔,๓๔๐ ,๗๑๘ .- บาท และมียอดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    
(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,คนพิการ) ๑,๗๒๘,๐๐๐.- บาท ซึ่งส่วนการคลังได้ปรับปรุงบัญชี
เมื่อ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ สรุปมียอดเงินอุดหนุนท่ัวไปเข้าน้อยกว่าท่ีประมาณการไว้
๙๓๑ ,๒๘๒ .- บาท จึงมีความจ้าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงประมาณการ
รายรับและงบประมาณรายจ่าย จ้านวน ๙๓๑ ,๒๘๒ .- บาท ประกอบกับที่ได้โอน
งบประมาณจากโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๓๐๐ ,๐๐๐.- บาท ไปเพิ่ม เงินส้ารอง
จ่ายจึงมียอดรวมเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย 
จ้านวน ๑,๒๓๑ ,๒๘๒ .- บาท ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงรายรับ 
จ้านวน ๕ รายการ ดังนี้ 

   รายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร 

๑. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙  
   ประมาณการรายรับ ปี ๒๕๕๔  จ้านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท     
  ประมาณการรายรับเพิ่ม ๑๓๑,๒๘๒.- บาท    

รวมประมาณการรายรับ ๑,๑๓๑,๒๘๒.- บาท       
๒. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. ก้าหนดแผนฯ  

ประมาณการรายรับ ปี ๒๕๕๔  จ้านวน ๓,๘๕๐,๐๐๐.-บาท     
ประมาณการรายรับเพิ่ม ๕๐๐,๐๐๐.- บาท    
รวมประมาณการรายรับ ๔,๓๕๐,๐๐๐.- บาท   

๓. ภาษีสุรา  
ประมาณการรายรับ ปี ๒๕๕๔  จ้านวน ๔๕๐,๐๐๐.-บาท     
ประมาณการรายรับเพิ่ม ๓๐๐,๐๐๐.- บาท    
รวมประมาณการรายรับ ๗๕๐,๐๐๐.- บาท    

๔. ภาษีสรรพสามิต     
ประมาณการรายรับ ปี ๒๕๕๔  จ้านวน ๙๐๐,๐๐๐.-บาท     
ประมาณการรายรับเพิ่ม ๓๐๐,๐๐๐.- บาท    
รวมประมาณการรายรับ ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท   

 

 รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุน 

๕. เงินอุดหนุนทั่วไป 
ประมาณการรายรับ ปี ๒๕๕๔  จ้านวน ๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท     
ประมาณการรายรับลดลง ๑,๒๓๑,๒๘๒.- บาท    
รวมประมาณการรายรับ ๕,๗๖๘,๗๑๘.- บาท   

-๕- 



และแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย จ้านวน ๒๘  
รายการ ดังนี้ 

ส้านักปลัด 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    
๑. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้ารายจ่าย

หมวดอื่น 
            -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ ๔๖๐,๐๐๐.-บาท   

ข้อความเดิม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ๑๘๘ ,๐๐๐ .-บาท เงินอุดหนุนท่ัวไป  
๒๗๒,๐๐๐.-บาท 

     ข้อความใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๔๖๐,๐๐๐.-บาท     
    หมวดค่าสาธารณูปโภค 

๒. ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ ๓๖๗,๐๐๐.-บาท   
ข้อความเดิม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ๑๐๐ ,๐๐๐ .-บาท  เงินอุดหนุนท่ัวไป  
๒๖๗,๐๐๐.-บาท 
ข้อความใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๒๗๘ ,๓๓๒ .-บาท เงินอุดหนุนท่ัวไป  
๘๘,๖๖๘.-บาท 

    รายจ่ายงบกลาง 
๓. เงินส้ารองจ่าย ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (โอนเพิ่ม ๓๐๐,๐๐๐.-บาท รวม 
๕๐๐,๐๐๐.-บาท)  
ข้อความเดิม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๒๐๐ ,๐๐๐ .-บาท เงินอุดหนุนท่ัวไป 
๓๐๐,๐๐๐.-บาท 
ข้อความใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๔๗๐ ,๐๐๐ .-บาท เงินอุดหนุนท่ัวไป 
๓๐,๐๐๐.-บาท 
 รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
๔ . ประเภททุน  อบต .หน้าถ้้า เพื่อศึกษาวิชาในประเทศ  ตั้งไว้   
๔๐๕,๐๐๐.-บาท    
ข้อความเดิม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๒๐๐ ,๐๐๐ .-บาท เงินอุดหนุ นท่ัวไป  
๒๐๕,๐๐๐.-บาท 
ข้อความใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๔๐๕,๐๐๐.-  บาท 

     หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ    
๕. ประเภทค่าเบี้ยประชุม ตั้งไว้ ๒๔,๐๐๐.-บาท    
ข้อความเดิม ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ๒๔,๐๐๐.-บาท    
ข้อความใหม่  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๒๔,๐๐๐.-บาท     
๖. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 

- ค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคล ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐.-บาท    
ข้อความเดิม ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนท่ัวไป ๑๐,๐๐๐.-บาท 
ข้อความใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๑๐,๐๐๐.-บาท   
 
 
 
 

-๖- 



๗. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ           
    รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

-  ค่าของขวญั ของรางวัล หรือเงินรางวัล ตั้งไว้ ๘,๐๐๐.-บาท   
ข้อความเดิม ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนท่ัวไป ๘,๐๐๐.-บาท 
ข้อความใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๘,๐๐๐.-บาท   
๘. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
-  ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  พวงมาลา  ตั้งไว้ 

๕,๐๐๐.-บาท    
ข้อความเดิม  ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนท่ัวไป ๕,๐๐๐.-บาท   
ข้อความใหม่  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๕,๐๐๐.-บาท     
๙. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะ  

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
-  ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด

เอดส์  ยุงลาย ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐.-บาท   
ข้อความเดิม  ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนท่ัวไป ๔๐,๐๐๐.-บาท 
ข้อความใหม่  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๔๐,๐๐๐.-บาท  
 ค่าครุภัณฑ์   
๑๐.  ค่าซื้อเครื่องปริ้นเตอร ์ตั้งไว้ ๑๒,๐๐๐.-บาท    
ข้อความเดิม  ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนท่ัวไป ๑๒,๐๐๐.-บาท 
ข้อความใหม่  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๑๒,๐๐๐.-บาท   
๑๑. ค่าซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ตั้งไว้ ๘,๐๐๐.-บาท    
ข้อความเดิม  ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนท่ัวไป ๘,๐๐๐.-บาท 
ข้อความใหม่  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๘,๐๐๐.-บาท   
๑๒. ค่าซื้อคูลเลอร์ไฟฟ้า ตั้งไว้ ๖,๐๐๐.-บาท    
ข้อความเดิม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ๖,๐๐๐.-บาท 
ข้อความใหม่  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๖,๐๐๐.-บาท   
  รวม    ๑,๐๓๘,๓๓๒.-   บาท 

 
   ส่วนการคลัง 
 หมวดค่าตอบแทน   ใช้สอยและวัสดุ 
๑๓. ประเภทค่าใช้จ่ายเพื่อบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้  
๔๐,๐๐๐.-บาท    
ข้อความเดิม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ๔๐,๐๐๐.-บาท 
ข้อความใหม่  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๔๐,๐๐๐.-บาท   
๑๔. ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐.-บาท    
ข้อความเดิม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ๑๐,๐๐๐.-บาท 
ข้อความใหม่  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๑๐,๐๐๐.-บาท   
๑๕. ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ ๕,๐๐๐.-บาท    
ข้อความเดิม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ๕,๐๐๐.-บาท 
ข้อความใหม่  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๕,๐๐๐.-บาท   

-๗- 



 ค่าครุภัณฑ ์
๑๖. ค่าซื้อตู้กระจกบานเลื่อน ตั้งไว้ ๘,๐๐๐.-บาท    
ข้อความเดิม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ๘,๐๐๐.-บาท 
ข้อความใหม่  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๘,๐๐๐.-บาท   
๑๗. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Note book) ตั้งไว้ ๒๖,๐๐๐.-บาท    
ข้อความเดิม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ๒๖,๐๐๐.-บาท 
ข้อความใหม่  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๒๖,๐๐๐.-บาท   
๑๘. ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐.-บาท    
ข้อความเดิม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ๑๐,๐๐๐.-บาท 
ข้อความใหม่  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๑๐,๐๐๐.-บาท   
  รวม    ๙๙,๐๐๐.-  บาท 
 

   ส่วนโยธา 
 ค่าครุภัณฑ ์
๑๙. ค่าซื้อตู้เหล็ก ตั้งไว้ ๔,๐๐๐.-บาท    
ข้อความเดิม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ๔,๐๐๐.-บาท 
ข้อความใหม่  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๔,๐๐๐.-บาท   
๒๐. ค่าซื้อเก้าอี้ส้านักงาน ตั้งไว้ ๖๕๐.-บาท    
ข้อความเดิม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ๖๕๐.-บาท 
ข้อความใหม่  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๖๕๐.-บาท   
๒๑. ค่าซื้อโต๊ะท้างาน ตั้งไว้ ๑,๘๐๐.-บาท    
ข้อความเดิม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ๑,๘๐๐.-บาท 
ข้อความใหม่  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๑,๘๐๐.-บาท   
๒๒. ค่าซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้้า ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐.-บาท    
ข้อความเดิม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ๑๐,๐๐๐.-บาท 
ข้อความใหม่  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๑๐,๐๐๐.-บาท   
๒๓. ค่าซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ตั้งไว้ ๑๓,๐๐๐.-บาท    
ข้อความเดิม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ๑๓,๐๐๐.-บาท 
ข้อความใหม่  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๑๓,๐๐๐.-บาท   
๒๔. ค่าซื้อเข็มขัดขึ้นเสาไฟฟ้า ตั้งไว้ ๑๖,๐๐๐.-บาท    
ข้อความเดิม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ๑๖,๐๐๐.-บาท 
ข้อความใหม่  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๑๖,๐๐๐.-บาท   
๒๕. ค่าซื้อถุงมือทนไฟฟ้าแรงสูง ตั้งไว้ ๕,๐๐๐.-บาท    
ข้อความเดิม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ๕,๐๐๐.-บาท 
ข้อความใหม่  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๕,๐๐๐.-บาท   
๒๖. ค่าซื้อตัวอินเวอร์เตอร์ ตั้งไว้ ๓,๕๐๐.-บาท    
ข้อความเดิม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ๓,๕๐๐.-บาท 
ข้อความใหม่  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๓,๕๐๐.-บาท   
๒๗. ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐.-บาท    
ข้อความเดิม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ๑๐,๐๐๐.-บาท 
ข้อความใหม่  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๑๐,๐๐๐.-บาท  

-๘- 



     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
๒๘. โครงการก่อสร้างบ่อดักไขมัน ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.-บาท    
ข้อความเดิม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ๓๐,๐๐๐.-บาท 
ข้อความใหม่  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๓๐,๐๐๐.-บาท  
  รวม   ๙๓,๙๕๐.-  บาท 

 ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย
ดังกล่าว เป็นการด้าเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีกา ร
งบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม     
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงประมาณการรายรับ
หรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็นอ้านาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นควรอนุมัติ
ให้แก้ไขเป ลี่ยนแปลงค้าชี้แจงประมาณการรายรับ  จ้านวน ๕ รายการ และแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย จ้านวน ๒๘ โครงการ ขอให้ยกมือ 

ท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงตามท่ีเสนอ 
  ๓.๓ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
ประธาน ต่อไปขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องการโอนงบประมาณ ขอเชิญปลัดชี้แจง 
ปลัด อบต. ด้วย อบต .หน้าถ้้ามีความจ้าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๔ เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย จ้านวน ๓๐ รายการ ดังต่อไปนี้ 
ส้านักปลัด 

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ้า 
๑. ประเภทเงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ตั้งไว้  ๒๘๓,๒๐๐.-บาท     
โอนครั้งก่อน  ไม่มี   โอนครั้งนี้  โอนเพิ่ม ๑๕๕,๑๖๐.-บาท    
งบประมาณถือจ่าย ๔๓๘,๓๖๐.-บาท  จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
๒. ประเภทเงินเดือน / ค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษาของ
ผู้บริหารฯ  ตัง้ไว้  ๖๘,๔๐๐.-บาท     
โอนครั้งก่อน  ไม่มี   โอนครั้งนี้  โอนเพิ่ม  ๓๖๐.-บาท    
งบประมาณถือจ่าย  ๖๘,๗๖๐.-บาท  จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย และวัสดุ 
๓. ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการ
สภา   ตั้งไว้  ๕๙๓,๔๐๐.-บาท     
โอนครัง้ก่อน  ไม่มี   โอนคร้ังนี้  โอนเพิ่ม  ๓๕,๔๗๐.-บาท    
งบประมาณถือจ่าย  ๖๒๘,๘๗๐.-บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
๔. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ตั้งไว้ ๓๕,๐๐๐.-บาท     
โอนครั้งก่อน  ไม่มี   โอนครั้งนี้  โอนลด  ๑๒,๕๐๐.-บาท    
งบประมาณถือจ่าย  ๒๒,๕๐๐.-บาท จ่ายจากเงินรายได้ 
๕. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
 -  ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ  ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐.-บาท     
โอนครั้งก่อน  ไม่มี   โอนครั้งนี้  โอนลด  ๑๕,๐๐๐.-บาท    
งบประมาณถือจ่าย ๕,๐๐๐.-บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

-๙- 



๖. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
-  ค่าใช้จ่ายต่างๆ  เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา  ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐.-บาท   
โอนครั้งก่อน  ไม่มี   โอนครั้งนี้  โอนลด  ๒๐,๐๐๐.-บาท    
งบประมาณถือจ่าย ๑๐,๐๐๐.-บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
๗. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
-  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐.-บาท   
โอนครั้งก่อน  ไม่มี   โอนครั้งนี้  โอนลด  ๓๐,๐๐๐.-บาท    
งบประมาณถือจ่าย ๑๐,๐๐๐.-บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
๘. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
-  โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยพิธีมหามงคลห่มผ้าพระพุทธไสยาสน์  
ตั้งไว้  ๔๕,๐๐๐.-บาท   
โอนครั้งก่อน  ไม่มี   โอนครั้งนี้  โอนลด  ๓๓,๙๓๐.-บาท    
งบประมาณถือจ่าย ๑๑,๐๗๐.-บาท  จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
๙. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
-  โครงการผู้น้าศาสนาประชาชนอบรมจริยธรรม ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.-บาท   
โอนครั้งก่อน  ไม่มี   โอนครั้งนี้  โอนลด  ๕๐,๐๐๐.-บาท    
งบประมาณถือจ่าย  ไม่มี  จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
๑๐.  ประเภทค่าวัสดุส้านักงาน  ตัง้ไว้  ๘๖,๙๐๔.-บาท     
โอนครั้งก่อน  ไม่มี   โอนครั้งนี้  โอนลด  ๑๐,๐๐๐.-บาท    
งบประมาณถือจ่าย  ๗๖,๙๐๔.-บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
๑๑. ประเภทค่าไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐.-บาท     
โอนครั้งก่อน  ไม่มี   โอนครั้งนี้  โอนลด ๑๐,๐๐๐.-บาท                
งบประมาณถือจ่าย ๑๐,๐๐๐.-บาท  จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
๑๒. ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐.-บาท     
โอนครั้งก่อน  ไม่มี   โอนครั้งนี้  โอนลด  ๕,๐๐๐.-บาท    
งบประมาณถือจ่าย  ๒๐,๐๐๐.-บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

                              ๑๓. ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้  ๓๕,๐๐๐.-บาท     
โอนครั้งก่อน  ไม่มี   โอนครั้งนี้  โอนลด  ๗,๐๖๐.-บาท    
งบประมาณถือจ่าย  ๒๗,๙๔๐.-บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
๑๔. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้  ๖๐,๐๐๐.-บาท     
โอนครั้งก่อน  ไม่มี   โอนครั้งนี้  โอนลด ๑๐,๐๐๐.-บาท    
งบประมาณถือจ่าย ๕๐,๐๐๐.-บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
หมวดค่าสาธารณูปโภค 
๑๕.  ประเภทค่าบริการทางด้านคมนาคม  ตั้งไว้  ๘๔,๐๐๐.-บาท     
โอนครั้งก่อน  ไม่มี   โอนครั้งนี้  โอนลด  ๓,๐๐๐.-บาท    
งบประมาณถือจ่าย ๘๑,๐๐๐.-บาท จ่ายจากเงินรายได้ 
 

-๑๐- 



 รายจ่ายงบกลาง 
๑๖.  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว้  ๗๐,๐๐๐.-บาท     
โอนครั้งก่อน  ไม่มี   โอนครั้งนี้  โอนเพิ่ม ๓,๐๐๐.-บาท    
งบประมาณถือจ่าย ๗๓,๐๐๐.-บาท จ่ายจากเงินรายได้ 
๑๗.  เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น         
ตั้งไว้  ๖๕,๐๐๐.-บาท     
โอนครั้งก่อน  ไม่มี   โอนครั้งนี้  โอนเพิ่ม ๑๒,๕๐๐.-บาท    
งบประมาณถือจ่าย ๗๗,๕๐๐.-บาท จ่ายจากเงินรายได้ 
     รวม   โอนลด  ๒๐๖,๔๙๐.- บาท  โอนเพิ่ม  ๒๐๖,๔๙๐.- บาท 
 
   ส่วนการคลัง 
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ้า 
๑๘.  ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว้  ๖๓๓,๐๐๐.-บาท     
โอนครั้งก่อน  ไม่มี   โอนครั้งนี้  โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐.-บาท    
งบประมาณถือจ่าย ๖๕๓,๐๐๐.-บาท จ่ายจากเงินรายได้ 
หมวดค่าตอบแทน   ใช้สอยและวัสดุ 
๑๙.  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  ๑๕๙,๐๐๐.-บาท                           
โอนครั้งก่อน  ไม่มี   โอนครั้งนี้  โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐.-บาท             
งบประมาณถือจ่าย ๑๖๙,๐๐๐.-บาท  จ่ายจากเงินรายได้ 
๒๐.  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           
ตั้งไว้  ๓๕,๐๐๐.-บาท     
โอนครั้งก่อน  ไม่มี   โอนครั้งนี้  โอนลด ๒๐,๐๐๐.-บาท                
งบประมาณถือจ่าย  ๑๕,๐๐๐.-บาท จ่ายจากเงินรายได้ 
๒๑.  ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท     
โอนครั้งก่อน  ไม่มี   โอนครั้งนี้  โอนลด  ๑๐,๐๐๐.-บาท    
งบประมาณถือจ่าย  ๑๙๐,๐๐๐.-บาท   จ่ายจากเงินรายได้ 
  รวม  โอนเพิ่ม  ๓๐,๐๐๐.- บาท   โอนลด  ๓๐,๐๐๐.-  บาท 
 

ส่วนโยธา 
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ้า 
๒๒.  ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว้  ๓๗๕,๐๐๐.-บาท     
โอนครั้งก่อน  ไม่มี   โอนครั้งนี้  โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐.-บาท    
งบประมาณถือจ่าย  ๓๘๕,๐๐๐.-บาท จ่ายจากเงินรายได้ 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
๒๓.  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           
ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐.-บาท     
โอนครั้งก่อน  ไม่มี   โอนครั้งนี้  โอนลด ๑๕,๐๐๐.-บาท    
งบประมาณถือจ่าย  ๑๕,๐๐๐.-บาท จ่ายจากเงินรายได้ 
 
 

-๑๑- 



๒๔.  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้  ๑๕,๐๐๐.- บาท     
โอนครั้งก่อน  ไม่มี   โอนครั้งนี้  โอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐.-บาท    
งบประมาณถือจ่าย  ๓๐,๐๐๐.-บาท จ่ายจากเงินรายได้ 
๒๕.  ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท    
โอนครั้งก่อน  ไม่มี   โอนครั้งนี้  โอนเพิ่ม  ๒๐,๐๐๐.-บาท    
งบประมาณถือจ่าย ๑๒๐,๐๐๐.-บาท  จ่ายจากเงินรายได้ 
๒๖.  ประเภทรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท     
โอนครั้งก่อน  ไม่มี   โอนครั้งนี้  โอนลด ๓๐,๐๐๐.-บาท              
งบประมาณถือจ่าย ๑๒๐,๐๐๐.-บาท   จ่ายจากเงินรายได้ 
๒๗.  ประเภทค่าใช้จ่ายเพื่อบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน        
ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท     
โอนครั้งก่อน  ไม่มี   โอนครั้งนี้  โอนลด  ๓๐,๐๐๐.-บาท         
งบประมาณถือจ่าย  ๗๐,๐๐๐.-บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
๒๘.  ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท     
โอนครั้งก่อน  ไม่มี   โอนครั้งนี้  โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐.-บาท       
งบประมาณถือจ่าย ๒๓๐,๐๐๐.-บาท  จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
๒๙.  ประเภทค่าวัสดุส้านักงาน   ตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐.-บาท              
โอนครั้งก่อน  ไม่มี   โอนครั้งนี้  โอนลด ๑๐,๐๐๐.-บาท           
งบประมาณถือจ่าย ๓๐,๐๐๐.-บาท  จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
๓๐.  ประเภทค่าวัสดุประปา  เดิมไม่ได้ต้ังไว้                         
โอนครั้งนี้  โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐.-บาท                              
งบประมาณถือจ่าย  ๑๐,๐๐๐.- บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
  รวม  โอนเพิ่ม  ๘๕,๐๐๐.-บาท   โอนลด  ๘๕,๐๐๐.- บาท 

ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๖ การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติท่ีปร ะชุม ท่านใดเห็นควรอนุมัติ
ให้โอนงบประมาณ จ้านวน ๓๐ รายการ ตามเอกสารท่ีได้แจกให ้ขอให้ยกมือ 

ท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนงบประมาณตามท่ีเสนอ 
ปลัด อบต. และมีรายการโอนงบประมาณที่คณะผู้บริหารต้องขออนุมัติโอนงบประมาณต่อสภา

ท้องถิ่น จ้านวน ๔ รายการ ดังนี้ 
๑. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

- โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.  ตั้งไว้ ๒๑,๘๖๒.- บาท 
โอนครั้งก่อน  ไม่มี   โอนครั้งนี้  โอนลด ๗,๓๓๖.-บาท           
งบประมาณถือจ่าย ๑๔,๔๙๐.-บาท  จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
๒. ประเภทรายจ่ายเกี่ ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

 
 

-๑๒- 



- โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ต.หน้าถ้้า             
ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท 
โอนครั้งก่อน  ไม่มี   โอนครั้งนี้  โอนลด ๔,๐๙๔.-บาท           
งบประมาณถือจ่าย ๑๔๕,๙๐๖.-บาท  จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
๓. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.หน้าถ้้า                
ตั้งไว้ ๒๖๐,๐๐๐.- บาท 
โอนครั้งก่อน  ไม่มี   โอนครั้งนี้  โอนลด ๘,๕๗๐.-บาท           
งบประมาณถือจ่าย ๒๕๑,๔๓๐.-บาท  จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
๔. ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐.- บาท 
โอนครั้งก่อน  ไม่มี   โอนครั้งนี้  โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐.-บาท            
งบประมาณถือจ่าย ๓๕,๐๐๐.-บาท  จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
  รวม  โอนเพิ่ม  ๒๐,๐๐๐.-บาท   โอนลด  ๒๐,๐๐๐.- บาท 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอน
เงินงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ท่ีท้าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม ท่านใด เห็นชอบให้
น้าเข้าท่ีประชุมสภาเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณ ขอให้ยกมือ 

ท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้น้าเข้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่น 
    ๓.๓ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า เรื่อง การลดหย่อนภาษี      
                                   บ้ารุงท้องที่ 
ประธาน ตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า  ขอให้ดูตามเอกสารท่ีแจกให้ 

ตามเอกสารท่ีเราต้องพิจารณา คือ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ในข้อ ๓ นั้น ที่ดิน ท่ีจะ
ลดหย่อนภาษีได้นั้น เฉพาะท่ีอยู่อาศัยหรือรวมกับท่ีดินแปลงอื่นด้วย แล้วให้ลดหย่อน
ไม่ต้องเสียภาษีได้นั้น จ้านวนก่ีไร่   

หน.ส่วนการคลัง ท่ีดินลดหย่อนได้อย่างน้อย ๓ ไร่ ไม่ควรเกิน ๕ ไร่ เพราะถ้าลดมากกว่านี้องค์การ
บริหารส่วนต้าบลก็จะไม่มีรายได้เลย 

ปลัด อบต. การก้าหนดท่ีดินว่าจะลดหย่อนได้จ้านวนก่ีไร่ เป็นการก้าหนดข้อบัญญัติขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้าเอง 

ประธาน ท่ีประชุมช่วยศึกษาดูว่าท่ีดินส่วนไหนลดหย่อนภาษีท้องท่ีได้ และท่ีจะลดหย่อนภาษีนั้น
ในจ้านวนก่ีไร ่

ท่ีประชุม ยังสรุปไม่ได้ 
ประธาน เมื่อยังสรุปไม่ได้ในวันนี้ ขอให้ไปศึกษาก่อน แล้วน้าเข้าท่ีประชุมในครั้งต่อไป 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 
 

-๑๓- 



ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอื่นๆ 
    ๔.๑  การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า  
ประธาน เรื่องการด้าเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ด้าเนินการอย่างไรบ้าง 
จนท.วิเคราะห์ฯ ได้ส่งแบบส้ารวจไปส้ารวจเด็กเล็กในหมู่บ้านแล้ว สรุปว่ามีจ้านวนเด็กเล็กท้ังหมด   

๗๔ คน ได้จัดส่งจ้านวนเด็กไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อพิจารณาใน
การอนุมัติงบประมาณ 

ประธาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราจัดอยู่ในกลุ่มไหน 
จนท.วิเคราะห์ฯ จ้านวนเด็กอยู่ในกลุ่มท่ี จะสร้างอาคารขนาดกลาง ไม่ตอกเสาเข็ม จุได้ประมาณ     

๕๐ – ๘๐ คน 
ประธาน ได้จัดส่งเอกสารไปกรมฯ แล้วหรือยัง 
จนท.วิเคราะห์ฯ ได้ส่งไปเรียบร้อยแล้ว รอค้าตอบจากกรมฯที่จะจัดสรรงบประมาณมาให้ เพื่อ

ด้าเนินการก่อสร้างต่อไป 
ท่ีประชุม รับทราบ 
  ๔.๒ รถขนขยะ 
ประธาน เรื่องรถขนขยะ แจ้งให้ทราบว่าจะมีการซื้อรถขนขยะ ในราคาประมาณ ๗๖๐,๐๐๐.-

บาท โดยจะจ่ายขาดเงินสะสม  
 มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบอีก คือ 

๑. เรื่องการกระจายอ้านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานรับ
เรื่องร้องทุกข์ของชาวบ้าน 

๒. เรื่องป้ายหาเสียง กกต .ให้องค์การบริหารส่วนต้าบลก้าหนด จุดติดตั้ง
ป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกต้ัง  

 ปลัดได้ก้าหนดจุดตรงไหนบ้างครับ 
ปลัด อบต. ทางองค์การบริหารส่วนต้าบล ได้ก้าหนดจุดไว้ ๘ จุด ดังนี้ 
      (๑) บริเวณถนนสายเพชรเกษม จากบ้านเตาปูน – บ้านเนียง 
      (๒) บริเวณถนนสายสามแยกบ้านหน้าถ้้า – บ้านกูแบอีเตะ 
      (๓) บริเวณถนนสายบ้านบันนังลูวา – บ้านท่าสาป 
      (๔) บริเวณถนนสายบ้านกูแบอีเตะ – บ้านท่าสาป 
      (๕) บริเวณถนนสายบ้านม่วงคู้ – หลังโรงเรียนบ้านหน้าถ้้า 
      (๖) บริเวณถนนสายบ้านปากัน – ซอย ๑ 
      (๗) บริเวณถนนสายซอย ๑ – บ้านท่าสาป 
      (๘) บริเวณถนนสายซอย ๑ – ซอย ๒ 
    ๓. เรื่องโรงไฟฟ้า แจ้งความเคลื่อนไหวการสร้างโรงไฟฟ้า ในหมู่ท่ี ๔ ทาง 
     โรงไฟฟ้าได้นัดประชุมชาวบ้าน เมื่อวันอาทิตย์ ท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔  
     ท่ีสนามกีฬา หมู่ท่ี ๒ มีคนมาจากหมู่ท่ี ๑ เตาปูน, หมู่ท่ี ๒ , หมู่ท่ี ๓  
     ของต้าบลหน้าถ้้า ไม่มีคนจากหมู่ท่ี ๔ จากต้าบลอื่นก็มีต้าบลท่าสาป, 

ต้าบลลิดล,ต้าบลเปาะเส้ง,ต้าบลพร่อน มีการชี้แจงการสร้างโรงไฟฟ้าและ
มีการถ่ายภาพด้วย มีชุมชนหมู่ท่ี ๔ บ้านหน้าถ้้าเหนือ ได้ท้าหนังสือลงชื่อ
คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้า ส่งมาท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบล ขั้นตอน
ต่อไปขององค์การบริหารส่วนต้าบลจะท้าอย่างไร 
 
 

-๑๔- 



ปลัด อบต.   ต้องดูว่าเอกสารท่ีส่งมาเพื่ออะไร ชุมชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนต้าบลท้าอะไร 
   ต้องถามเจตนาของชุมชน 
ประธาน   ผมจะพิจารณาต่อไป 
ท่ีประชุม รับทราบ 

ประธาน  มีท่านใดต้องการเพิ่มเติมเรื่องอื่นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม 
 

  ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
 
                           ปรียา  หนูน้อย 
                (นางสาวปรียา  หนูน้อย) 
                   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า  
 
      ชัชพงศ์  เพชรกล้า 
   (นายชัชพงศ์  เพชรกล้า) 
 ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 

-๑๕- 


