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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด 
การประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจ าปี 2564 คร้ังท่ี 2 

วันท่ี  27  กนัยายน  2564  เวลา  13.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด 

 
ผู้มาประชุม 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นายก าจร   ทองสุข 
นายถาวร   สุวฒัน์ 
นายปรีชา   นพคุณ 
นายพุฒิพงศ ์  เอ่ียมละออ 
นายอมร   ตุม้ทอง 
นายพนัธ์  ธิบดี 
นางบงัอร  ก าป่ันวงษ ์
นายดิเรก    เสือเหลือง 
นายสุวตัร์    ใกลชิ้ด 
นางล าพวน   เคหา 
นายวิเชียร  คงเหมาะ 
นายณฐัพชัร์   ส าแดงเดช 
นายสัมฤทธ์ิ  แดงเลือด 
นางกลัยา  ร่วมชาติ 
นายนิรัญ  ยอดแกว้ 
นายสวา่ง  หอมชวน 
นายณรงค ์ นอ้ยช่อ 
นายโกศล   แสงขาว 

  ประธานสภา 
  รองประธานสภา 
  สมาชิก  อบต.หมู่ท่ี  1 
  สมาชิก  อบต. หมู่ท่ี  1 
  สมาชิก  อบต. หมู่ท่ี  2 
  สมาชิก  อบต. หมู่ท่ี  2 
  สมาชิก  อบต. หมู่ท่ี  3 
  สมาชิก  อบต. หมู่ท่ี  4 
  สมาชิก  อบต. หมู่ท่ี  4 
  สมาชิก  อบต. หมู่ท่ี  5 
  สมาชิก  อบต. หมู่ท่ี  5 
  สมาชิก  อบต. หมู่ท่ี  6 
  สมาชิก  อบต. หมู่ท่ี  7 
  สมาชิก  อบต. หมู่ท่ี  7 
    สมาชิก  อบต. หมู่ท่ี  8 
  สมาชิก  อบต. หมู่ท่ี  9 
  สมาชิก  อบต.  หมู่ท่ี  9 
  เลขานุการสภา 

ก าจร  ทองสุข 
ถาวร   สุวฒัน์ 
ปรีชา   นพคุณ 
พุฒิพงศ ์ เอ่ียมละออ 
อมร   ตุม้ทอง 
พนัธ์  ธิบดี 
บงัอร  ก าป่ันวงษ ์
ดิเรก  เสือเหลือง 
สุวตัร์    ใกลชิ้ด 
ล าพวน  เคหา 
วิเชียร  คงเหมาะ 
ณฐัพชัร์ ส าแดงเดช 
สัมฤทธ์ิ แดงเลือด 
กลัยา  ร่วมชาติ 
นิรัญ  ยอดแกว้ 
สวา่ง หอมชวน 
ณรงค ์ นอ้ยช่อ 
โกศล  แสงขาว 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ท่ี 

 
ช่ือ  -  สกุล 

 
ต าแหน่ง 

 
ลายมือช่ือ 

 
หมายเหตุ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

นายประเสริฐ  เมืองจนัทบุรี 
นายสมบูรณ์  ปรางงาม 
นายกิตติ  ชาโรจน์ 
นายวิชยั พวงสุวรรณ 
นายพงศภ์าค  ใจเด็ด 
นายชูเกียรติ  เมฆขยาย 
นางสาวรุ่งรัตน์  ศรีประเทศ 
นางนงเยาว ์ พราหมณ์ช่ืน 
นางกวิสรา  รัตนพงศ ์
นางสาวรัตนวลี รัตนธนโชค 
นางปัณรสี  สู่ศิริรัตน์ 
นางสาวสุปราณี  วงคเ์ณร 

นายก อบต.สามร้อยยอด 
รองนายก อบต. 
เลขานุการ อบต. 
รองปลดัอบต. 
ผูอ้  านวยการกองช่าง 
ผูใ้หญ่หมู่ท่ี 4 
นกัวิชาการเงินและบญัชี 
หวัหนา้ส านกัปลดั 
นกัการ 
เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้
นกัวิชาการศึกษา 
นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ประเสริฐ  เมืองจนัทบุรี 
สมบูรณ์  ปรางงาม 
กิตติ  ชาโรจน์ 
วิชยั พวงสุวรรณ 
พงศภ์าค  ใจเด็ด 
ชูเกียรติ  เมฆขยาย 
รุ่งรัตน์  ศรีประเทศ 
นงเยาว ์ พราหมณ์ช่ืน 
กวิสรา  รัตนพงศ ์
รัตนวลี  รัตนธนโชค 
ปัณรสี  สู่ศิริรัตน์ 
สุปราณี  วงคเ์ณร 

 
 
 

 

เร่ิมประชุมเวลา   10.00  น. 
 

  เม่ือสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอดมาประชุมครบองคป์ระชุมแลว้เลขานุการ
สภาใหส้ัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ  เขา้ท่ีประชุมโดยมี นายก าจร ทองสุข ประธานสภาองคก์ารบริหาร               
ส่วนต าบลสามร้อยยอด  เป็นประธานในท่ีประชุม 
  

ระเบียบวาระท่ี  1         เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน                       -  มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ  ต่อท่ีประชุมอีกหรือไม่ 
 ประธาน                      -  ไม่มีเร่ืองแจง้ในท่ีประชุมขอผา่นไปวาระอ่ืนๆต่อไป 
ท่ีประชุม                     -   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2         เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 
ประธาน           -  ขอใหส้มาชิกทุกท่านไดต้รวจรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล   
                                         สมยัวิสามญั  สมยัท่ี 3 ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2564 ท่ีไดแ้จกใหก้บั                

ทุกท่านไปแลว้นั้นวา่มีขอ้ความใดท่ีจะตดัทอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขหรือไม่             
โดยใหค้ณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมวา่ครบถว้นหรือไม่หรือตอ้งแกไ้ขเชิญ
คณะกรรมการช้ีแจงดว้ยครับ 
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อบต.ดิเรก เสือเหลือง    -  ไดต้รวจรายงานการประชุมแลว้ไม่มีขอ้ความใดท่ีจะตดัทอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ข 
ประธาน            -   เม่ือไม่มีผมขอใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ดว้ยครับ 
ท่ีประชุม                        -   ยกมือรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สามร้อยยอด สมยัวิสามญั สมยัท่ี 3 

                                                ประจ าปี 2564  เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2564 อยา่งเป็นเอกฉนัท ์
ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ืองเพ่ือพจิารณา 

1.  เพ่ือพจิารณาการโอนเงินงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่   
     ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ประธาน               -  การโอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ขอใหร้องปลดัช้ีแจงขอ้กฎหมาย 
ปลดั อบต.                        -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วน 

   ทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2563  หมวด  4 ขอ้  27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าใหล้กัษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปล่ียน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  ใหเ้ป็นอ านาจอนุมติัของสภาทอ้งถ่ิน ขอใหผู้อ้  านวยการกองช่าง
ช้ีแจงรายละเอียดใหท่ี้ประชุมทราบ 

ผอ.กองช่าง                        -  ดว้ยกองช่าง ไดด้ าเนินการตรวจสอบงบประมาณของแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายตน้กร่าง(ช่วงท่ี 3) หมู่
ท่ี 5 ปรากฏวา่งบประมาณท่ีตั้งไวมี้ไม่เพียงพอแก่การเบิกจ่าย ดงันั้น จึงขอโอน
งบประมาณเพิ่มเติม รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

                     โอนลด 
                     แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                     งานบริหารงานคลงั 
                     งบด าเนินงาน     
                     รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
                     โครงการจดัท าหรือปรับขอ้มูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 
                     ตั้งไว ้300,000 บาท 
                     งบประมาณก่อนโอน 250,000 บาท 
                     เห็นควรโอนลด 250,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                   แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
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                     งานบริหารงานคลงั 
                     งบด าเนินงาน     
                     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
                     ตั้งไว ้100,000 บาท 
                                  ประมาณก่อนโอน 45,689.79 บาท 
                     เห็นควรโอนลด 45,689.79 บาท คงเหลือ .79 บาท 

                   แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                     งานบริหารงานคลงั 
                     งบด าเนินงาน     
                     วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 
                     ตั้งไว ้30,000 บาท 
                     งบประมาณก่อนโอน 26,350 บาท 
                     เห็นควรโอนลด 26,350 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                   แผนงานสาธารณสุข 
                     งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข 
                     งบด าเนินงาน     
                     รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 
                     ค่าจา้งเหมาบริการ 
                     ตั้งไว ้300,000 บาท 
                     งบประมาณก่อนโอน 31,160 บาท 
                     เห็นควรโอนลด 31,160 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                   แผนงานสาธารณสุข 
                     งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข 
                     งบด าเนินงาน     
                     วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 
                     ตั้งไว ้100,000 บาท 
                     งบประมาณก่อนโอน 17,650 บาท 

                   เห็นควรโอนลด 13,590 บาท คงเหลือ 4,060บาท 
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                   แผนงานเคหะและชุมชน 
                     งานไฟฟ้าถนน 
                     งบลงทุน  
                     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
                     ตั้งไว ้1,200,700 บาท 
                     งบประมาณก่อนโอน 63,211 บาท 
                     เห็นควรโอนลด 63,211 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                   โอนเพิม่ 
                     แผนงานเคหะและชุมชน 
                     งานไฟฟ้าถนน 
                     งบลงทุน 
                     หมวดค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
                     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายตน้กร่าง(ช่วงท่ี 3) หมู่ท่ี 5 
                      ตั้งไว ้430,000 บาท 
                      งบประมาณก่อนโอน 0 บาท 
                      เห็นควรโอนเพิ่ม 430,000 บาท คงเหลือ 430,000 บาท 
                      -  ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด ได้ด าเนินการตรวจสอบ
ขอ้บญัญติัประจ าปีงบประมาณ 2564 เพื่อท่ีจะด าเนินการจดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์และเคร่ืองส ารองไฟ ปรากฎ
ว่าเคร่ืองส ารองไฟท่ีตั้งไวใ้นขอ้บญัญติันั้นไม่ใช่ประเภทท่ีใช้กบัคอมพิวเตอร์ส านักงานแต่เป็นประเภทท่ีใช้ใน
ระบบแม่ข่าย จึงขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ รายละเอียดดงัรายการต่อไปน้ี 

                   โอนลด 
                     1)แผนงานเคหะและชุมชน 
                        งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
                        งบลงทุน 
                        หมวดค่าครุภณัฑ ์
                        ประเภทครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
                        เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จ านวน 1 เคร่ือง 
                        งบประมาณก่อนโอน 12,000 บาท 
                        เห็นควรโอนลด 12,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 
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                     โอนเพิม่ 
                            1)แผนงานเคหะและชุมชน 
                               งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 

                                 งบลงทุน 
                                 หมวดค่าครุภณัฑ ์
                                 ประเภทครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
                                 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด  800 VA จ านวน 1 เคร่ือง 
                                 เห็นควรโอนเพิ่ม 2,500 บาท คงเหลือ 2,500 บาท 

                              2)แผนงานเคหะและชุมชน 
                                   งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
                                   งบลงทุน 
                                   หมวดค่าครุภณัฑ ์
                                    ประเภทครุภณัฑส์ านกังาน 
                                    โต๊ะขา้ราชการระดบัปฏิบติังาน จ านวน 1 ตวั 
                                    ตั้งไว ้5,500 บาท 
                                    เห็นควรโอนเพิ่ม 5,500 บาท คงเหลือ 5,500 บาท 

                                 3)แผนงานเคหะและชุมชน 
                                                   งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
                                      งบลงทุน 
                                      หมวดค่าครุภณัฑ ์
                                      ประเภทครุภณัฑส์ านกังาน 
                                                   เกา้อ้ีส านกังาน ระดบั 1-3  จ านวน 1 ตวั 
                                                   ตั้งไว ้4,000 บาท 
                                      เห็นควรโอนเพิ่ม 4,000 บาท คงเหลือ 4,000 บาท 
                                      โอนลด 
                                       แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                       งานบริหารทัว่ไป 
                                        งบบุคลากร 
                                        ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก 
                                        ตั้งไว ้532,080 บาท 
                                        งบประมาณก่อนโอน 92,880 บาท 
                                        เห็นควรโอนลด 92,880 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                      แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
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                                         งานบริหารทัว่ไป 
                                         งบบุคลากร 
                                         ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 
                                         ตั้งไว ้45,600 บาท 
                                         งบประมาณก่อนโอน 7,600 บาท 
                                         เห็นควรโอนลด 7,600 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                       แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                         งานบริหารทัว่ไป 
                                         งบบุคลากร 
                                         ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 
                                         ตั้งไว ้45,600 บาท 
                                         งบประมาณก่อนโอน 7,600 บาท 
                                         เห็นควรโอนลด 7,600 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                       แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                         งานบริหารทัว่ไป 
                                         งบบุคลากร 
                                         ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
                                         ตั้งไว ้1,795,560 บาท 
                                         งบประมาณก่อนโอน 29,484 บาท 
                                         เห็นควรโอนลด 29,484 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                       แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
                                         งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 
                                         งบด าเนินงาน 
 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ 
                                        ตั้งไว ้200,000 บาท 

                                          งบประมาณก่อนโอน 200,000 บาท 
                                          เห็นควรโอนลด 200,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                        แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                          งานบริหารทัว่ไป 
                                          งบบุคลากร 
                                          ประเภทค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 
                                          ตั้งไว ้1,566,710 บาท 
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                                          งบประมาณก่อนโอน 151,070 บาท 
                                          เห็นควรโอนลด 151,070 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                        แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                                 งานบริหารงานคลงั 
                                          งบบุคลากร 
                                          ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 
                                          ตั้งไว ้42,000 บาท 
                                          งบประมาณก่อนโอน 13,650 บาท 
                                          เห็นควรโอนลด 11,366 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                        โอนเพิ่ม 
                                          แผนงานเคหะและชุมชน 
                                          งานไฟฟ้าถนน 
                                          งบลงทุน 
                                          ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
                                          โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบา้นครูปราโมทย ์หมู่ท่ี 3 
                                           ตั้งไว ้500,000 บาท 
                                           เห็นควรโอนเพิ่ม 500,000 บาท คงเหลือ 500,000 บาท 

                                         โอนลด 
                                           แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                           งานบริหารงานคลงั 
                                           งบบุคลากร 
                                           ประเภทเงินเดือนพนกังาน 
                                           ตั้งไว ้1,579,440 บาท 
                                           งบประมาณก่อนโอน 453,867.33 บาท 
                                           เห็นควรโอนลด 453,867 บาท คงเหลือ .33 บาท 

                                         แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                           งานบริหารงานคลงั 
                                           งบด าเนินงาน 
                                           ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
                                           ตั้งไว ้30,000 บาท 
                                           งบประมาณก่อนโอน 26,700 บาท 
                                           เห็นควรโอนลด 26,133 บาท คงเหลือ 567 บาท 
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                                        โอนเพิ่ม 

                                          แผนงานเคหะและชุมชน 
                                          งานไฟฟ้าถนน 
                                          งบลงทุน 
                                          ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
                                          โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเตาตาลตาฉ ่า บ่อยายนาก บา้นใหม่  
                                          หมู่ท่ี 1ตั้งไว ้480,000 บาท 
                                          เห็นควรโอนเพิ่ม 480,000 บาท คงเหลือ 480,000 บาท 

                                        โอนลด 
                                          แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                          งานบริหารงานทัว่ไป 
                                          งบด าเนินงาน 
                                          ประเภทค่าน ้าประปา ค่าน ้าบาดาล 
                                          ตั้งไว ้200,000 บาท 
                                          งบประมาณก่อนโอน 106,586.30 บาท 
                                          เห็นควรโอนลด 101,000 บาท คงเหลือ 5,586.30 บาท 

                                        โอนเพิ่ม 
                                          แผนงานเคหะและชุมชน 
                                          งานไฟฟ้าถนน 
                                          งบลงทุน 
                                          ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
                                          โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยหนองพลบั บา้นหวัตาลแถว หมู่ท่ี 5 

                                        ตั้งไว ้101,000 บาท 
                                          เห็นควรโอนเพิ่ม 101,000 บาท คงเหลือ 101,000 บาท 

                                        โอนลด 
                                          แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                          งานบริหารงานทัว่ไป 
                                          งบด าเนินงาน 
 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
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  ค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงานอ่ืนเพื่อส่งเสริมดา้นการ
ท่องเท่ียว 

                                          ตั้งไว ้50,000 บาท 
                                          งบประมาณก่อนโอน 50,000 บาท 
                                          เห็นควรโอนลด 50,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                        แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                          งานบริหารงานทัว่ไป 
                                          งบด าเนินงาน 
  ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
                                         โครงการอบรมใหค้วามรู้ต่อตา้นยาเสพติด 
                                          ตั้งไว ้30,000 บาท 
                                         งบประมาณก่อนโอน 30,000 บาท 
                                         เห็นควรโอนลด 30,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                       โอนเพิ่ม 
                                          แผนงานเคหะและชุมชน 
                                          งานไฟฟ้าถนน 
                                          งบลงทุน 
                                          ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
                                          โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยหางเข ้บา้นหวัตาลแถว หมู่ท่ี 5 

                                        ตั้งไว ้80,000 บาท 
                                          เห็นควรโอนเพิ่ม 80,000 บาท คงเหลือ 80,000 บาท 

                                        โอนลด 
                                          แผนงานเคหะและชุมชน 
                                          งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
                                          งบด าเนินงาน 
 ประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
                                           ตั้งไว ้405,000 บาท 
                                           งบประมาณก่อนโอน 275,962 บาท 
                                           เห็นควรโอนลด 260,000 บาท คงเหลือ 15,962 บาท 
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                                         โอนเพิ่ม 
                                            แผนงานเคหะและชุมชน 
                                            งานไฟฟ้าถนน 
                                            งบลงทุน 
                                            ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
                                            โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยเขาดินสอเช่ือมสายนาตน้ข่อยบา้น 

                                          หัวตาลแถว หมู่ท่ี 5ตั้งไว ้260,000 บาท 
                                            เห็นควรโอนเพิ่ม 260,000 บาท คงเหลือ 260,000 บาท 

                                          โอนลด 
                                            แผนงานการศึกษา 
                                            งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 
                                            งบบุคลากร 
                                            ประเภทเงินเดือนพนกังาน 
                                            ตั้งไว ้1,046,100 บาท 
                                            งบประมาณก่อนโอน 498,633 บาท 
                                            เห็นควรโอนลด 498,633 บาท คงเหลือ 0 บาท 
                                            แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
                                            งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 
                                            งบด าเนินงาน 
                                            ประเภทวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 
                                            ตั้งไว ้50,000 บาท 
                                                         งบประมาณก่อนโอน 50,000 บาท 
                                            เห็นควรโอนลด 50,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                          แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
                                            งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 
                                            งบด าเนินงาน 
                                            ประเภทวสัดุอ่ืน 
                                            ตั้งไว ้50,000 บาท 
                                            งบประมาณก่อนโอน 50,000 บาท 
                                            เห็นควรโอนลด 50,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                          แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                                         งานบริหารทัว่ไป 
 



~ 12 ~ 

 

                             งบด าเนินงาน 
                                           ประเภทวสัดุการเกษตร 
                                           ตั้งไว ้10,000 บาท 
                                           งบประมาณก่อนโอน 6,120 บาท 
                                           เห็นควรโอนลด 5,367 บาท คงเหลือ 753 บาท 

                                         โอนเพิ่ม 
                                           แผนงานเคหะและชุมชน 
                                           งานไฟฟ้าถนน 
                                           งบลงทุน 
                                           ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
                                          โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ซอยชุกนุ่น หมู่ท่ี 2 

                                         ตั้งไว ้604,000 บาท 
                                           เห็นควรโอนเพิ่ม 604,000 บาท คงเหลือ 604,000 บาท 

                                        โอนลด 
                                           แผนงานสาธารณสุข 
                                           งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข 
                                           งบบุคลากร 
                                           ประเภทค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 
                                           ตั้งไว ้1,389,720 บาท 
                                           งบประมาณก่อนโอน 230,520 บาท 
                                           เห็นควรโอนลด 230,520 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                         แผนงานการศึกษา 
                                           งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 
                                           งบด าเนินงาน 
 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
                                           ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมของเด็กนกัเรียนในเขตพื้นท่ีต าบล 
                                           สามร้อยยอดตั้งไว ้270,000 บาท 
                                           งบประมาณก่อนโอน 120,000 บาท 
                                           เห็นควรโอนลด 120,000บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                         แผนงานการศึกษา 
                                           งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 
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                                              งบด าเนินงาน 
                                               ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะ 
                                                                        รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
                                              โครงการเสริมสร้างความรู้ทางดา้นภาษาองักฤษเขา้สู่ระบบ AEC 
                                               ตั้งไว ้15,000 บาท 
                                               งบประมาณก่อนโอน 15,000 บาท 
                                                เห็นควรโอนลด 15,000บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                              แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                                งานบริหารทัว่ไป 
                                                งบด าเนินงาน 
                                                ประเภทวสัดุการเกษตร 
                                                ตั้งไว ้10,000 บาท 
                                                งบประมาณก่อนโอน 753 บาท 
                                                เห็นควรโอนลด 623บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                              แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                                งานบริหารทัว่ไป 
                                                งบบุคลากร 
                                                ประเภทเงินเดือนพนกังาน 
                                                ตั้งไว ้4,415,880 บาท 
                                                งบประมาณก่อนโอน 213,650 บาท 
                                                เห็นควรโอนลด 213,650 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                              แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                                งานบริหารงานคลงั 
                                                งบด าเนินงาน 
                                                ประเภทรายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 
                                                ค่าเยบ็หนงัสือ ค่าถ่ายส าเนาเอกสาร ค่าเขา้ปกหนงัสือและ 
                                                ขอ้บงัคบัต่างๆตั้งไว ้20,000 บาท 
                                                งบประมาณก่อนโอน 20,000 บาท 
                                                เห็นควรโอนลด 20,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 
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                                              แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                                             งานบริหารงานคลงั 
                                                             งบด าเนินงาน 
                                                ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
                                                ตั้งไว ้120,000 บาท 
                                                งบประมาณก่อนโอน 72,000 บาท 
                                                เห็นควรโอนลด 68,000 บาท คงเหลือ 4,000 บาท 

                                              แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                                งานบริหารงานคลงั 
                                                งบลงทุน 
                                                ประเภทครุภณัฑส์ านกังาน 
                                                โต๊ะคอมพิวเตอร์จ านวน 1 ตวั(ราคาตามทอ้งตลาด) 
                                                                          คุณลกัษณะพื้นฐาน 
                                                 -โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 120 เซนติเมตร 
                                                 งบประมาณก่อนโอน 4,300 บาท 

                                               เห็นควรโอนลด 4,207 บาท คงเหลือ 93 บาท 
                                               โอนเพิ่ม 

                                                 แผนงานเคหะและชุมชน 
                                                 งานไฟฟ้าถนน 
                                                 งบลงทุน 
                                                 ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
                                                โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ซอยชุกนุ่น หมู่ท่ี 2 

                                               ตั้งไว ้604,000 บาท 
                                                 เห็นควรโอนเพิ่ม 604,000 บาท คงเหลือ 604,000 บาท 

                                              โอนเพิ่ม 
                                                 แผนงานเคหะและชุมชน 
                                                งานไฟฟ้าถนน 
                                                งบลงทุน 
                                                ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
                                                โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ซอยศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  
                                                                          2 หมู่ท่ี 2ตั้งไว ้672,000 บาทเห็นควรโอนเพิ่ม 672,000 บาท 
                                                                          คงเหลือ 672,000 บาท 
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                                                โอนลด 
                                                  แผนงานเคหะและชุมชน 
                                                  งานไฟฟ้าถนน 
                                                  งบเงินอุดหนุน 
                                                  ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 
                                                 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบา้นคุณโหม่ง-บา้นนางสายชล  
                                                                           หมู่ท่ี 8 ตั้งไว ้260,000 บาท 
                                                 งบประมาณก่อนโอน 173,480.29 บาท 
                                                 เห็นควรโอนลด 173,480 บาท คงเหลือ 0.29 บาท 

                                               แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                                 งานบริหารงานทัว่ไป 
                                                 งบลงทุน 
                                                 ครุภณัฑส์ านกังาน 
                                                 โต๊ะพบัอเนกประสงคข์นาดกลาง จ านวน 5 ตวั 

                                               ตั้งไว ้7,500 บาท 
                                                 งบประมาณก่อนโอน 1,500 บาท 
                                                 เห็นควรโอนลด 1,500 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                              โอนเพิ่ม 
                                                 แผนงานเคหะและชุมชน 
                                                 งานไฟฟ้าถนน 
                                                งบเงินอุดหนุน 
                                                ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 
                                               โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคสายบา้นนายนอ้ย หมู่ท่ี 2 

                                              ตั้งไว ้174,980 บาท 
                                                เห็นควรโอนเพิ่ม 174,980 บาท คงเหลือ 174,980 บาท 

                                              แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                                งานบริหารงานทัว่ไป 
                                                งบบุคลากร 
                                                 เงินประจ าต าแหน่ง 

                                               ตั้งไว ้168,000 บาท 
                                                 งบประมาณก่อนโอน 53,606 บาท 
                                                 เห็นควรโอนลด 53,606 บาท คงเหลือ 0 บาท 
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                                               แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                                 งานบริหารงานทัว่ไป 
                                                 งบบุคลากร 
                                                 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน 

                                               ตั้งไว ้12,000 บาท 
                                                 งบประมาณก่อนโอน 5,000 บาท 
                                                 เห็นควรโอนลด 5,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                               แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                                 งานบริหารงานทัว่ไป 
                                                 งบบุคลากร 
                                                 เงินวิทยฐานะ 

                                               ตั้งไว ้84,000 บาท 
                                                 งบประมาณก่อนโอน 34,300 บาท 
                                                 เห็นควรโอนลด 34,300 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                               แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                                 งานบริหารงานทัว่ไป 
                                                 งบบุคลากร 
                                                 ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 

                                               ตั้งไว ้252,120 บาท 
                                                 งบประมาณก่อนโอน 13,560 บาท 
                                                 เห็นควรโอนลด 13,560 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                               แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                                 งานบริหารงานทัว่ไป 
                                                 งบบุคลากร 
                                                 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจา้ง 

                                               ตั้งไว ้136,800 บาท 
                                                 งบประมาณก่อนโอน 26,535 บาท 
                                                 เห็นควรโอนลด 26,535 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                               แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                                งานบริหารงานทัว่ไป 
                                                 งบด าเนินงาน 
                                                ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 

                                              ตั้งไว ้10,000 บาท 
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                                                  งบประมาณก่อนโอน 10,000 บาท 
                                                  เห็นควรโอนลด 10,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                                แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                                  งานบริหารงานทัว่ไป 
                                                  งบด าเนินงาน 
                                                   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

                                                 ตั้งไว ้50,000 บาท 
                                                   งบประมาณก่อนโอน 17,800 บาท 
                                                   เห็นควรโอนลด 17,800 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                                 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                                   งานบริหารงานทัว่ไป 
                                                   งบด าเนินงาน 
                                                   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 
                                                   ค่าจา้งเหมาบริการ 

                                                 ตั้งไว ้400,000 บาท 
                                                   งบประมาณก่อนโอน 245,580 บาท 
                                                   เห็นควรโอนลด 167,650 บาท คงเหลือ 77,930 บาท 

                                                 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                                   งานบริหารงานทัว่ไป 
                                                   งบด าเนินงาน 
                                                   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 
                                                   ค่าใชจ่้ายในการประชาสัมพนัธ์ 

                                                 ตั้งไว ้10,000 บาท 
                                                   งบประมาณก่อนโอน 7,000 บาท 
                                                   เห็นควรโอนลด 7,000 บาท คงเหลือ 77,930 บาท 

                                                 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                                   งานบริหารงานทัว่ไป 
                                                   งบด าเนินงาน 
                                                    รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย 
                                                                             หมวดอ่ืนๆ 
                                                    ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการตามโครงการปกป้องสถาบนั 

                                                  ตั้งไว ้30,000 บาท 
                                                    งบประมาณก่อนโอน 22,720 บาท 
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                                                    เห็นควรโอนลด 22,720 บาท คงเหลือ 0 บาท 
                                                  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

                                                    งานบริหารงานทัว่ไป 
                                                    งบด าเนินงาน 
                                                    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

                                                  ตั้งไว ้300,000 บาท 
                                                    งบประมาณก่อนโอน 116,507.06 บาท 
                                                     เห็นควรโอนลด 116,507 บาท คงเหลือ 0.06 บาท 

                                                   แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                                     งานบริหารงานทัว่ไป 
                                                     งบด าเนินงาน 
                                                      รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย 
                                                                               หมวดอ่ืนๆ 

                                                    โครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมใหก้บั 
                                                     พนกังานส่วนต าบล พนกังานงานจา้ง ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา 
                                                     ฯลฯ 
                                                     ตั้งไว ้20,000 บาท 

                                                       งบประมาณก่อนโอน 15,800 บาท 
                                                       เห็นควรโอนลด 12,741 บาท คงเหลือ 3,059 บาท 

                                                     โอนเพิ่ม 
                                                       แผนงานเคหะและชุมชน 
                                                       งานไฟฟ้าถนน 
                                                       งบลงทุน 
                                                       ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
                                                       โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ซอยขา้งอู่กอลฟ์  
                                                                                 หมู่ท่ี 3 

                                                      ตั้งไว ้504,000 บาท 
                                                        เห็นควรโอนเพิ่ม 504,000 บาท คงเหลือ 504,000 บาท 

                                                      แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                                        งานบริหารงานทัว่ไป 
                                                        งบด าเนินงาน 
                                                        ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 

                                                      ตั้งไว ้150,000 บาท 
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                                                        งบประมาณก่อนโอน 150,000 บาท 
                                                        เห็นควรโอนลด 150,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                                      แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
                                                        งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน 
                                                        งบด าเนินงาน 
                                                        รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะ 
                                                                                 รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
                                                        โครงการศึกษาดูงานตามแนวพระราชด าริหลกัปรัชญา 
                                                                                  เศรษฐกิจพอเพียง 

                                                      ตั้งไว ้50,000 บาท 
                                                        งบประมาณก่อนโอน 50,000 บาท 
                                                        เห็นควรโอนลด 50,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                                      โอนเพิ่ม 
                                                        แผนงานเคหะและชุมชน 
                                                        งานไฟฟ้าถนน 
                                                        งบลงทุน 
                                                        ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
                                                        โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายสามร้อยยอด15-สามร้อยยอด  
                                                                                 17(ช่วงท่ี 1) หมู่ท่ี 3 

                                                      ตั้งไว ้200,000 บาท 
                                                        เห็นควรโอนเพิ่ม 200,000 บาท คงเหลือ 200,000 บาท 

                                                      แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                                        งานบริหารงานทัว่ไป 
                                                        งบด าเนินงาน 
                                                        รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ 

                                                      ตั้งไว ้270,000 บาท 
                                                        งบประมาณก่อนโอน 174,765 บาท 

                                                      เห็นควรโอนลด 174,765 บาท คงเหลือ 0 บาท 
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                                                      แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                                        งานบริหารงานทัว่ไป 
                                                        งบด าเนินงาน 
                                                        รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะ 
                                                                                 รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
                                                        ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 

                                                      ตั้งไว ้200,000 บาท 
                                                        งบประมาณก่อนโอน 65,340 บาท 
                                                        เห็นควรโอนลด 65,340 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                                      แผนงานเคหะและชุมชน 
                                                        งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
                                                        งบด าเนินงาน 
                                                        รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 
                                                        ค่าเช่าท่ีดิน/ค่าธรรมเนียมส าหรับทิ้งขยะมูลฝอย 

                                                      ตั้งไว ้600,000 บาท 
                                                        งบประมาณก่อนโอน 115,434.80 บาท 
                                                        เห็นควรโอนลด 102,895 บาท คงเหลือ 12,539.80 บาท 

                                                      โอนเพิ่ม 
                                                         แผนงานเคหะและชุมชน 
                                                         งานไฟฟ้าถนน 
                                                         งบลงทุน 
                                                         ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
                                                         โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยแยกสามร้อยยอด 19- 
                                                                                   หนองขาม หมู่ที 4 

                                                        ตั้งไว ้343,000 บาท 
                                                          เห็นควรโอนเพิ่ม 343,000 บาท คงเหลือ 343,000 บาท 

                                                        แผนงานเคหะและชุมชน 
                                                          งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 
                                                          งบด าเนินงาน 
                                                          รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 
                                                          ค่าเช่าท่ีดิน/ค่าธรรมเนียมส าหรับทิ้งขยะมูลฝอย 

                                                        ตั้งไว ้600,000 บาท 
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                                                          งบประมาณก่อนโอน 115,434.80 บาท 
                                                          เห็นควรโอนลด 102,895 บาท คงเหลือ 12,539.80 บาท 

                                                        โอนเพิ่ม 
                                                           แผนงานเคหะและชุมชน 
                                                           งานไฟฟ้าถนน 
                                                           งบลงทุน 
                                                           ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
                                                           โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยแยกสามร้อยยอด 19- 
                                                                                     หนองขาม หมู่ที 4 

                                                          ตั้งไว ้343,000 บาท 
                                                            เห็นควรโอนเพิ่ม 343,000 บาท คงเหลือ 343,000 บาท 

                                                          แผนงานเคหะและชุมชน 
                                                            งานไฟฟ้าถนน 
                                                            งบลงทุน 
                                                            ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
                                                            โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายตน้กร่าง 
                                                                                      (ช่วงท่ี 3) หมู่ท่ี 5 

                                                          ตั้งไว ้430,000 บาท 
                                                          งบประมาณก่อนโอน 430,000 บาท 

                                                            เห็นควรโอนลด 430,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 
                                                          แผนงานเคหะและชุมชน 

                                                            งานไฟฟ้าถนน 
                                                            งบลงทุน 
                                                             ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
                                                             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้น 
                                                                                       นายเดช อ่ิมเกษม หมู่ท่ี 3 

                                                            ตั้งไว ้495,000 บาท 
                                                            งบประมาณก่อนโอน 32,000 บาท 

                                                              เห็นควรโอนลด 32,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 
                                                            แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

                                                              งานบริหารงานคลงั 
                                                              งบด าเนินงาน 
                                                              วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 
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                                                              ตั้งไว ้20,000 บาท 
                                                            งบประมาณก่อนโอน 1,000 บาท 

                                                              เห็นควรโอนลด 1,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 
                                                            โอนเพิ่ม 

                                                              แผนงานเคหะและชุมชน 
                                                              งานไฟฟ้าถนน 
                                                              งบลงทุน 
                                                               ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
                                                               โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบา้นนายปัญจะ- 
                                                                                         ซอยสามร้อยยอด 23 หมู่ท่ี 5 

                                                              ตั้งไว ้463,000 บาท 
                                                                เห็นควรโอนเพิ่ม 463,000 บาท คงเหลือ 463,000 บาท 

                                                              แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                                                งานบริหารทัว่ไป 
                                                                งบด าเนินงาน 
                                                                วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
                                                                 ตั้งไว ้350,000 บาท 

                                                               งบประมาณก่อนโอน 169,150 บาท 
                                                                 เห็นควรโอนลด 130,000 บาท คงเหลือ 39,150 บาท 

                                                               แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                                                 งานบริหารงานคลงั 
                                                                 งบด าเนินงาน 
                                                                 รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 
                                                                 ค่าจา้งเหมาบริการ 
                                                                 ตั้งไว ้50,000 บาท 

                                                               งบประมาณก่อนโอน 50,000 บาท 
                                                                 เห็นควรโอนลด 50,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                                               แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                                                 งานบริหารงานคลงั 
                                                                 งบด าเนินงาน 
                                                                 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะ 
                                                                                          รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
                                                                 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 
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                                                                 ตั้งไว ้100,000 บาท 
                                                               งบประมาณก่อนโอน 61,688 บาท 

                                                                 เห็นควรโอนลด 61,688 บาท คงเหลือ 0 บาท 
                                                               แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

                                                                 งานบริหารงานคลงั 
                                                                 งบด าเนินงาน 
                                                                 วสัดุส านกังาน 
                                                                 ตั้งไว ้150,000 บาท 

                                                               งบประมาณก่อนโอน 66,266 บาท 
                                                                  เห็นควรโอนลด 64,623 บาท คงเหลือ 1,643 บาท 

                                                                แผนงานเคหะและชุมชน 
                                                                  งานไฟฟ้าถนน 
                                                                  งบลงทุน 
                                                                  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
                                                                  ตั้งไว ้1,200,700 บาท 

                                                                งบประมาณก่อนโอน 126,900 บาท 
                                                                  เห็นควรโอนลด 63,689 บาท คงเหลือ 63,211 บาท 

                                                                โอนเพิ่ม 
                                                                  แผนงานเคหะและชุมชน 
                                                                  งานไฟฟ้าถนน 
                                                                  งบลงทุน 
                                                                   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
                                                                   โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบา้นนายด า  
                                                                                             บา้นหนองแขมใหญ่ หมู่ท่ี 2 

                                                                  ตั้งไว ้370,000 บาท 
                                                                    เห็นควรโอนเพิ่ม 370,000 บาท คงเหลือ 370,000 บาท 

                                                                  แผนงานเคหะและชุมชน 
                                                                   งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
                                                                   งบด าเนินงาน 
                                                                   วสัดุก่อสร้าง 
                                                                   ตั้งไว ้200,000 บาท 

                                                                 งบประมาณก่อนโอน 51,200 บาท 
                                                                   เห็นควรโอนลด 51,200 บาท คงเหลือ 0 บาท 



~ 24 ~ 

 

                                                                แผนงานเคหะและชุมชน 
                                                                 งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
                                                                 งบด าเนินงาน 
                                                                 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 
                                                                  ตั้งไว ้120,000 บาท 

                                                                งบประมาณก่อนโอน 20,000 บาท 
                                                                  เห็นควรโอนลด 20,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                                                แผนงานเคหะและชุมชน 
                                                                  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
                                                                  งบด าเนินงาน 
                                                                  วสัดุการเกษตร 
                                                                   ตั้งไว ้20,000 บาท 

                                                                 งบประมาณก่อนโอน 20,000 บาท 
                                                                   เห็นควรโอนลด 20,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                                                 แผนงานเคหะและชุมชน 
                                                                   งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
                                                                   งบลงทุน 
                                                                   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 
                                                                   ตั้งไว ้100,000 บาท 

                                                                 งบประมาณก่อนโอน 100,000 บาท 
                                                                    เห็นควรโอนลด 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                                                  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                                                    งานบริหารทัว่ไป 
                                                                    งบด าเนินงาน 
                                                                    วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 
                                                                    ตั้งไว ้30,000 บาท 

                                                                  งบประมาณก่อนโอน 30,000 บาท 
                                                                    เห็นควรโอนลด 30,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 
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                                                                 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                                                   งานบริหารทัว่ไป 
                                                                   งบรายจ่ายอ่ืน 
                                                                   รายจ่ายอ่ืน 
                                                                   ค่าจา้งท่ีปรึกษาซ่ึงไม่เก่ียวกบัครุภณัฑห์รือส่ิงก่อสร้าง 
                                                                                            หรือไดไ้ดม้าซ่ึงครุภณัฑห์รือส่ิงก่อสร้าง 
                                                                   ตั้งไว ้30,000 บาท 

                                                                 งบประมาณก่อนโอน 10,000 บาท 
                                                                    เห็นควรโอนลด 8,800 บาท คงเหลือ 1,200 บาท 

                                                                  โอนเพิ่ม 
                                                                    แผนงานเคหะและชุมชน 
                                                                    งานไฟฟ้าถนน 
                                                                    งบลงทุน 
                                                                    ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
                                                                    โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลงัหมู่บา้น 
                                                                                              หนองแขมใหญ่ หมู่ท่ี 2 

                                                                   ตั้งไว ้230,000 บาท 
                                                                     เห็นควรโอนเพิ่ม 230,000 บาท  
                                                                                              คงเหลือ 230,000 บาท 

                                                                   แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                                                     งานบริหารทัว่ไป 
                                                                     งบด าเนินงาน 
                                                                     ค่าไฟฟ้า 
                                                                     ตั้งไว ้250,000 บาท 

                                                                   งบประมาณก่อนโอน 57,067.56 บาท 
                                                                     เห็นควรโอนลด 57,067 บาท คงเหลือ 0.56 บาท 

                                                                   แผนงานการศึกษา 
                                                                     งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 
                                                                     งบบุคลากร 
                                                                     ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 
                                                                     ตั้งไว ้823,500 บาท 

                                                                   งบประมาณก่อนโอน 23,340 บาท 
                                                                      เห็นควรโอนลด 22,933 บาท คงเหลือ 407 บาท 
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                                                                   โอนเพิ่ม 
                                                                      แผนงานเคหะและชุมชน 
                                                                      งานไฟฟ้าถนน 
                                                                      งบลงทุน 
                                                                      ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
                                                                      โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอย 
                                                                                                บา้นตาเชิด แคใหญ่ หมู่ท่ี 1 

                                                                     ตั้งไว ้80,000 บาท 
                                                                       เห็นควรโอนเพิ่ม 80,000 บาท คงเหลือ 80,000 บาท 

                                                                     แผนงานการเกษตร 
                                                                       งานส่งเสริมการเกษตร 
                                                                       งบเงินอุดหนุน 
                                                                       เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

                                                                     อุดหนุนอ าเภอสามร้อยยอด-ค่าใชจ่้ายตามโครงการ 
                                                                      งานเทศกาลมะม่วงและของดีสามร้อยยอด  
                                                                      ประจ าปี 2564 

                                                                        ตั้งไว ้50,000 บาท 
                                                                      งบประมาณก่อนโอน 50,000 บาท 

                                                                        เห็นควรโอนลด 50,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 
                                                                      แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

                                                                        งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน 
                                                                        งบเงินอุดหนุน 
                                                                        เงินอุดหนุนเอกชน 
                                                                        อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บา้นหรือกลุ่มอาชีพต าบล 
                                                                                                 สามร้อยยอด 
                                                                        ตั้งไว ้50,000 บาท 

                                                                       งบประมาณก่อนโอน 50,000 บาท 
                                                                         เห็นควรโอนลด 50,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 
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                                                                       แผนงานเคหะและชุมชน 
                                                                        งานไฟฟ้าถนน 
                                                                        งบลงทุน 
                                                                        ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
                                                                        โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอย 
                                                                                                  บา้นนายสรายทุธ์ คงเหมาะ หมู่ท่ี 5 
                                                                         ตั้งไว ้180,000 บาท 

                                                                       งบประมาณก่อนโอน 60,300 บาท 
                                                                         เห็นควรโอนลด 60,300 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                                                       แผนงานเคหะและชุมชน 
                                                                         งานไฟฟ้าถนน 
                                                                         งบลงทุน 
                                                                          ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
                                                                          โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหลงัวดับา้นใหม่ 
                                                                                                    เช่ือมสามร้อยยอด 1 หมู่ท่ี 1-9  
                                                                           ตั้งไว ้280,000 บาท 

                                                                         งบประมาณก่อนโอน 97,000 บาท 
                                                                            เห็นควรโอนลด 97,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                                                          แผนงานเคหะและชุมชน 
                                                                            งานไฟฟ้าถนน 
                                                                            งบลงทุน 
                                                                            ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
                                                                            โครงการวางท่อระบายน ้า คสล.บา้นคุณนกเลก็- 
                                                                                                      บา้นคุณนิตยา หมู่ท่ี 6 
                                                                             ตั้งไว ้480,000 บาท 

                                                                           งบประมาณก่อนโอน 65,000 บาท 
                                                                              เห็นควรโอนลด 65,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                                                            แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                                                              งานบริหารงานคลงั 
                                                                              งบด าเนินงาน 
                                                                              รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 
                                                                              ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 
                                                                              ตั้งไว ้100,000 บาท 
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                                                                           งบประมาณก่อนโอน 40,280 บาท 
                                                                             เห็นควรโอนลด 40,280 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                                                           แผนงานการศึกษา 
                                                                             งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 
                                                                             งบบุคลากร 
                                                                              เงินประจ าต าแหน่ง 
                                                                              ตั้งไว ้42,000 บาท 

                                                                            งบประมาณก่อนโอน 42,000 บาท 
                                                                              เห็นควรโอนลด 42,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                                                            แผนงานการศึกษา 
                                                                              งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 
                                                                              งบบุคลากร 
                                                                              เงินวิทยฐานะ 
                                                                              ตั้งไว ้42,000 บาท 

                                                                            งบประมาณก่อนโอน 42,000 บาท 
                                                                              เห็นควรโอนลด 42,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                                                            แผนงานการศึกษา 
                                                                              งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 
                                                                              งบด าเนินงาน 
                                                                              รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 
                                                                              ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
                                                                              ตั้งไว ้60,000 บาท 

                                                                            งบประมาณก่อนโอน 59,000 บาท 
                                                                              เห็นควรโอนลด 59,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                                                            แผนงานการศึกษา 
                                                                              งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 
                                                                              งบด าเนินงาน 
                                                                              รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 
                                                                               ค่าจา้งเหมาบริการ 
                                                                               ตั้งไว ้65,000 บาท 

                                                                             งบประมาณก่อนโอน 47,304 บาท 
                                                                               เห็นควรโอนลด 47,304 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                                                             แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
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                                                                            งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน 
                                                                            งบด าเนินงาน 
                                                                            รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ 
                                                                                                     ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
                                                                            โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น 
                                                                                                     ต าบลสามร้อยยอด 
                                                                            ตั้งไว ้30,000 บาท 

                                                                          งบประมาณก่อนโอน 25,409 บาท 
                                                                            เห็นควรโอนลด 25,409 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                                                          แผนงานเคหะและชุมชน 
                                                                            งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
                                                                            งบบุคลากร 
                                                                            เงินเดือนพนกังาน 
                                                                            ตั้งไว ้1,366,680 บาท 

                                                                          งบประมาณก่อนโอน 99,960 บาท 
                                                                            เห็นควรโอนลด 99,960 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                                                          แผนงานเคหะและชุมชน 
                                                                            งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
                                                                            งบบุคลากร 
                                                                            เงินเพิ่มต่างๆของพนกังานจา้ง 
                                                                            ตั้งไว ้72,000 บาท 

                                                                          งบประมาณก่อนโอน 36,000 บาท 
                                                                            เห็นควรโอนลด 36,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                                                          แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                                                            งานบริหารทัว่ไป 
                                                                            งบด าเนินงาน 
                                                                            ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 
                                                                            ตั้งไว ้150,000 บาท 

                                                                          งบประมาณก่อนโอน 19,945.30 บาท 
                                                                            เห็นควรโอนลด 19,945 บาท คงเหลือ .30 บาท 
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                                                                           แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                                                             งานบริหารงานคลงั 
                                                                             งบบุคลากร 
                                                                             เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน 
                                                                             ตั้งไว ้42,600 บาท 

                                                                           งบประมาณก่อนโอน 31,320 บาท 
                                                                             เห็นควรโอนลด 31,320 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                                                           แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                                                             งานบริหารงานคลงั 
                                                                             งบบุคลากร 
                                                                             เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจา้ง 
                                                                             ตั้งไว ้57,180 บาท 

                                                                           งบประมาณก่อนโอน 25,680 บาท 
                                                                                      เห็นควรโอนลด 25,680 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                                                           แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                                                             งานบริหารงานคลงั 
                                                                             งบด าเนินงาน 
                                                                             รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 
                                                                             โครงการประชาสัมพนัธ์เชิญชวนใหป้ระชาชน 
                                                                                                      เสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
                                                                             ตั้งไว ้30,000 บาท 

                                                                           งบประมาณก่อนโอน 25,860 บาท 
                                                                             เห็นควรโอนลด 25,860 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                                                           แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                                                            งานบริหารงานคลงั 
                                                                            งบด าเนินงาน 
                                                                            วสัดุคอมพิวเตอร์ 
                                                                            ตั้งไว ้100,000 บาท 

                                                                          งบประมาณก่อนโอน 37,230 บาท 
                                                                             เห็นควรโอนลด 37,230 บาท คงเหลือ 0 บาท 
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                                                                           แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                                                                             งานบริหารงานคลงั 
                                                                             งบด าเนินงาน 
                                                                             ค่าบริการไปรษณีย ์
                                                                             ตั้งไว ้80,000 บาท 

                                                                           งบประมาณก่อนโอน 42,905 บาท 
                                                                             เห็นควรโอนลด 42,905 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                                                           แผนงานการศึกษา 
                                                                             งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 
                                                                             งบด าเนินงาน 
                                                                             รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการ 
                                                                                                      ท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
                                                                             ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 
                                                                             ตั้งไว ้30,000 บาท 

                                                                           งบประมาณก่อนโอน 30,000 บาท 
                                                                             เห็นควรโอนลด 30,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                                                                           แผนงานการศึกษา 
                                                                             งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 
                                                                             งบลงทุน 
                                                                             ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
                                                                             ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารเพื่อป้องกนั 
                                                                                                      นกพิราบศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
                                                                                                      ต าบลสามร้อยยอด 1 

                                                                           งบประมาณก่อนโอน 28,000 บาท 
                                                                             เห็นควรโอนลด 28,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 
                                                                             แผนงานสาธารณสุข 
                                                                             งานบริหารทัว่ไปเก่ียวสาธารณสุข 
                                                                             งบบุคลากร 
                                                                             เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจา้ง 
                                                                             งบประมาณก่อนโอน 175,080 บาท 
                                                                             เห็นควรโอนลด 43,100 บาท คงเหลือ 0 บาท  
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                                                                             แผนงานเคหะและชุมชน 
                                                                             งานไฟฟ้าถนน 
                                                                             งบลงทุน 
                                                                             ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
                                                                             โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยเช่ือม 
                                                                                                       สามร้อยยอด 23-สามร้อยยอด 25 หมู่ท่ี 5 
                                                                              งบประมาณก่อนโอน 3,000 บาท 
                                                                              เห็นควรโอนลด 1,707 บาท   
                                                                                                        คงเหลือ 1,293 บาท 
                                                                               โอนเพิม่ 
                                                                                                       แผนงานเคหะและชุมชน 
                                                                             งานไฟฟ้าถนน 
                                                                             งบลงทุน 
                                                                             ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
                                                                             โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
                                                                                                       สายบา้นโรงนา หมู่ท่ี 2 
                                                                              ตั้งไว ้1,000,000.- บาท 
                                                                              เห็นควรโอนเพิ่ม 1,000,000.- บาท   
                                                                                                        คงเหลือ 1,000,000.- บาท 
 ประธาน                   -  ตามท่ีผอ.กองช่างไดแ้จง้รายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัการโอนเงินงบประมาณใหท้ราบแลว้

ขอใหส้มาชิกทุกท่านไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และประมาณการของกองช่าง                     
ท่ีไดแ้จกแลว้มีขอ้สงสัยหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่เชิญครับ 

ท่ีประชุม                   -  ไม่มี   
ประธาน                     -  เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดซกัถามและมีความเห็น  ผมขอมติท่ีประชุมอนุมติัการ                           
                                     โอนเงินงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2564 ดว้ยครับ 
ท่ีประชุม       -  เห็นชอบและมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัให้โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น 
                                     รายการใหม่ได ้                             

                                 2. การขออนุมัติกนัเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564    
ประธาน                    -  ในวาระน้ีผมขอเชิญปลดัไดช้ี้แจงระเบียบ  กฎหมาย ใหส้มาชิกทราบ 
ปลดั อบต.                     เรียน  ท่านประธานสภา  สมาชิก อบต.สามร้อยยอด  ทุกท่าน 
                                  -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2561  
                                 -   ขอ้ 57 กรณีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดก่้อหน้ีผกูพนัไวก่้อนส้ินปี โดยสั่งซ้ือหรือ 
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                                      สั่งจา้ง หรือการเช่าทรัพยสิ์น ถา้เห็นวา่การเบิกเงินไปช าระหน้ีผูกพนัไม่ทนัส้ินปี ให้
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินอนุมติัใหก้นัเงินไวเ้บิกในปีถดัไปไดอี้กไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปีหรือตาม
ขอ้ผกูพนั"  

                                      ขอ้ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้างยงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนัแต่มี
ความจ าเป็นตอ้งจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายงานขอ
อนุมติักนัเงินต่อสภาทอ้งถ่ินไดอี้กไม่เกินระยะเวลา 1 ปี  

                                      ขอ้ 59(1) หากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัมิไดด้ าเนินการก่อหน้ีผกูพนัตามเง่ือนไขใน
วรรคหน่ึงใหข้ออนุมติัขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไดไ้ม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาทอ้งถ่ิน
หรือกรณีมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายการดงักล่าวท่ีท าให ้ลกัษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ใหข้ออนุมติั
เปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไดไ้ม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาทอ้งถ่ิน
แลว้แต่กรณี 

                                 โครงการจากเงินเหลือจ่าย  ปีงบประมาณ  2564  จ านวน 16 โครงการ (กรณีมิไดก่้อหน้ี
ผกูพนั)  ดงัน้ี 

  1.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านครูปราโมทย์ หมู่ ท่ี 3 ต าบลสามร้อยยอด อ าเภอ                
สามร้อยยอด จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ ช่วงท่ี 1 ลงลูกรังไหล่ทาง ขนาดกวา้ง 1.30 เมตร 
ระยะทาง 70 เมตร หนาเฉล่ีย 1.00 เมตร ช่วงท่ี 2 ลงลูกรังชั้นพื้นทาง ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 33 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร ช่วงท่ี 3 ลงลูกรังชั้นพื้นทาง ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 112 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือไดพ้ื้นท่ีก่อสร้างถนนลูกรังไม่น้อยกว่า 638 
ตารางเมตร ตามแบบท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอดก าหนด งบประมาณ 500,000 
บาท 

  2. โครงการก่อส ร้างถนนลูก รังสายเตาตาลตาฉ ่ า  บ่ อยายนาก  บ้านใหม่  หมู่ ท่ี  1                         
ต าบลสามร้อยยอด อ าเภอสามร้อยยอด จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 435 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตรหรือไดพ้ื้นท่ีก่อสร้างถนนลูกรังไม่น้อยกว่า 2,175 
ตารางเมตร ตามแบบท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอดก าหนด งบประมาณ 480,000 
บาท 

  3.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยหนองพลบั บา้นหัวตาลแถว หมู่ท่ี 5 ต าบลสามร้อยยอด 
อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 135 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.20 เมตร หรือได้พื้นท่ีก่อสร้างถนนลูกรังไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร ตามแบบท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอดก าหนด งบประมาณ 101,000 บาท 
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  4.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยหางเข้ บ้านหัวตาลแถว หมู่ ท่ี 5 ต าบลสามร้อยยอด        
อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ระยะทาง 175 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.20 เมตร หรือไดพ้ื้นท่ีก่อสร้างถนนลูกรังไม่นอ้ยกวา่ 612.50 ตารางเมตร ตามแบบท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอดก าหนด งบประมาณ 80,000 บาท 

  5.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยเขาดินสอเช่ือมสายนาตน้ข่อย บา้นหัวตาลแถว หมู่ท่ี 5 
ต าบลสามร้อยยอด อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 350 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือไดพ้ื้นท่ีก่อสร้างถนนลูกรังไม่นอ้ยกว่า 1,400 
ตารางเมตร ตามแบบท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอดก าหนด งบประมาณ 260,000 
บาท 

  6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชุกนุ่น หมู่ท่ี 2 ต าบลสามร้อยยอด อ าเภอ
สามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ระยะทาง 288 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือไดพ้ื้นท่ีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่นอ้ยกวา่ 1,008 ตารางเมตร ตามแบบ
ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอดก าหนด งบประมาณ 604,000 บาท 

  7.โครงการก่อส ร้างถนนคอนกรีตเส ริม เหล็กซอยศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก  2 หมู่ ท่ี  2                    
ต าบลสามร้อยยอด อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือไดพ้ื้นท่ีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่นอ้ย
กว่า 1,120 ตารางเมตร ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอดก าหนด  
งบประมาณ 672,000 บาท 

  8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขา้งอู่กอล์ฟ หมู่ท่ี 3 ต าบลสามร้อยยอด 
อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 210 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือไดพ้ื้นท่ีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร 
ตามแบบท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอดก าหนด งบประมาณ 504,000 บาท 

  9.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายสามร้อยยอด 15-สามร้อยยอด 17 (ช่วงท่ี 1) หมู่ท่ี 3 ต าบล
สามร้อยยอด อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 
200 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือไดพ้ื้นท่ีก่อสร้างถนนลูกรังไม่นอ้ยกว่า 800 ตารางเมตร 
ตามแบบท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอดก าหนด งบประมาณ 200,000 บาท 

  10.โครงการก่อส ร้างถนนหินคลุกซอยแยกสามร้อยยอด 19-หนองขาม หมู่ ท่ี  4                        
ต าบลสามร้อยยอด อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 590 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือได้พื้นท่ีก่อสร้างถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 
2,360 ตารางเมตร ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอดก าหนด งบประมาณ 
343,000 บาท 
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  11.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายปัญจะ-ซอยสามร้อยยอด 23 หมู่ ท่ี  5                    
ต าบลสามร้อยยอด อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 440 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือไดพ้ื้นท่ีก่อสร้างถนนลูกรังไม่นอ้ยกวา่ 1,760 
ตารางเมตร ตามแบบท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอดก าหนด งบประมาณ 463,000 
บาท  

  12.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นโรงนา หมู่ท่ี 2 ต าบลสามร้อยยอด 
อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ช่วงท่ี 1 ระยะทาง 65 
เมตร ช่วงท่ี 2 ระยะทาง 40 เมตร ช่วงท่ี 3 ระยะทาง 45 เมตร ช่วงท่ี 4 ระยะทาง 15 เมตร 
ช่วงท่ี 5 ระยะทาง 8 เมตร ช่วงท่ี 6 ระยะทาง 124 เมตร ช่วงท่ี 7 ระยะทาง 10 เมตร ช่วงท่ี 8 
ระยะทาง 15 เมตร ระยะทางรวม 322 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือได้พื้นท่ีซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,610 ตารางเมตร ตามแบบท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอดก าหนด งบประมาณ 1,000,000 บาท 

  13.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบา้นนายด า บา้นหนองแขมใหญ่ หมู่ท่ี 2 ต าบลสามร้อย
ยอด อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,015 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือไดพ้ื้นท่ีก่อสร้างถนนลูกรังไม่น้อยกว่า 4,060 ตารางเมตร 
ตามแบบท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอดก าหนด งบประมาณ 370,000 บาท 

  14 .โค รงก ารซ่ อมแซมถนนลู ก รั งส ายห ลังห มู่ บ้ านหนองแขมให ญ่  ห มู่ ท่ี  2                              
ต าบลสามร้อยยอด อ าเภอสามร้อยยอด จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 610 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือได้พื้นท่ีซ่อมแซมถนนลูกรังไม่น้อยกว่า 
2,440 ตารางเมตร ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอดก าหนด งบประมาณ 
230,000 บาท 

  15.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านตาเชิด แคใหญ่ หมู่ ท่ี 1 ต าบลสามร้อยยอด 
อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 195 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.20 เมตร หรือไดพ้ื้นท่ีซ่อมแซมถนนลูกรังไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร ตามแบบท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอดก าหนด งบประมาณ 80,000 บาท 

 16.โครงการก่อส ร้างถนนคอนกรีต เส ริม เหล็กสายต้นก ร่าง (ช่วงท่ี  3)หมู่ ท่ี  5                                  
ต าบลสามร้อยยอด อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 150 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือไดพ้ื้นท่ีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่นอ้ย
กว่า 750 ตารางเมตร ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอดก าหนด 
งบประมาณ 430,000 บาท 
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ประธาน                    -  ตามท่ีผอ.กองช่างไดแ้จง้รายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัการการขออนุมติักนัเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564ใหท้ราบแลว้ขอใหส้มาชิกทุกท่านไดต้รวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ  และประมาณการของกองช่างท่ีไดแ้จกแลว้มีขอ้สงสัยหรือจะสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่เชิญครับ 

ท่ีประชุม                   -  ไม่มี   
ประธาน                     -  เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดซกัถามและมีความเห็น  ผมขอมติท่ีประชุมอนุมติัการ                           
                                     ขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 ดว้ยครับ 
ท่ีประชุม       -  เห็นชอบและมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่าย  
                                     ประจ าปีงบประมาณ 2564                               
                                     3.  เพ่ือพจิารณาจ่ายขาดเงินสะสม 

                                          3.1 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในต าบลสามร้อยยอด  
                                                ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ประธาน                            -  ในวาระน้ีผมขอเชิญรองปลดัอบต. ไดช้ี้แจงระเบียบ  กฎหมาย ใหส้มาชิกสภา  
                                              คณะ ผูบ้ริหารอบต.ทราบ 
ปลดั อบต.                             เรียน  ท่านประธานสภา  สมาชิกสภา อบต.สามร้อยยอด คณะผูบ้ริหาร 
                                              อบต.สามร้อยยอดทุกท่าน 
                                           -  ขา้พเจา้ขอเสนอญตัติ  เร่ือง ขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจดัท าโครงการติดตั้ง

กลอ้งวงจรปิดภายในต าบลสามร้อยยอด ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 9 ตวั 
เป็นเงิน 2,000,000 บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานของ
ระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ฉบบัเดือนมิถุนายน 2564 รายละเอียดแนบทา้ย 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน               
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 และ
แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2561 ขอ้ 89 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจใช้
จ่ายเงินสะสมได ้โดยไดรั้บอนุมติัจากสภาทอ้งถ่ินภายใตเ้ง่ือนไข ดงัน้ี 

                                                1. ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินซ่ึงเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการ
เพิ่มพูนรายไดข้ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือกิจการท่ีจดัท าเพื่อบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้ งน้ีต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายก าหนด รายละเอียดแนบทา้ย 

                                                 2. ไดส่้งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแลว้ รายละเอียดแนบทา้ย 
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                                                 3. ให้กนัเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรไม่นอ้ยกว่าสามเดือนและ
กนัไวอี้กร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภยัเกิดขึ้น รายละเอียดแนบทา้ย  

                                                 4. เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง
ด าเนินการก่อหน้ีผูกพนัให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถดัไป หาก
ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้การใชจ่้ายเงินสะสมนั้นเป็นอนัพบั
ไป  

 ทั้งน้ี ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงิน
การคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 

    ขอไดโ้ปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด  
                                                เพื่อพิจารณาต่อไป  
ประธาน                    -  ตามท่ีผอ.กองสาธารณสุขไดแ้จง้รายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัการการขออนุมติัจ่ายขาดเงิน

สะสม ประจ าปีงบประมาณ 2564ใหท้ราบแลว้ขอใหส้มาชิกทุกท่านไดต้รวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆท่ีไดแ้จกแลว้มีขอ้สงสัยหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่เชิญ
ครับ 

ท่ีประชุม                   -  ไม่มี   
ประธาน                     -   เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดซกัถามและมีความเห็น  ผมขอมติท่ีประชุมอนุมติัจ่ายขาดเงิน

สะสม ประจ าปีงบประมาณ 2564  ดว้ยครับ 
ท่ีประชุม        -   เห็นชอบและมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2564  
                                       เพ่ือพจิารณาการโอนเงินงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่   
                                       ประจ าปีงบประมาณ 2564 
                                       3.2 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลงักายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง      
                                              ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ประธาน        -  การโอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ขอใหร้องปลดัช้ีแจงขอ้กฎหมาย 
                                      และช้ีแจงรายละเอียดใหท่ี้ประชุมทราบ 
ปลดั อบต.                  -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วน 
                                      ทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2563  หมวด  4 ขอ้  27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดย

การโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปล่ียน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ใหเ้ป็นอ านาจอนุมติัของสภาทอ้งถ่ิน  

             หลกัการและเหตุผล 
 ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด ได้มีการเพิ่มเติมแผนพัฒนา

ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2571-2575 (ฉบบัท่ี 4) โดยสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามร้อย
ยอด เห็นชอบเม่ือวนัท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ของกอง
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สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด จดัซ้ือ
เค ร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง พ ร้อม ติดตั้ ง  ของปี งบประมาณ  2564                                
เป็นเงิน 500,000 บาทdองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วน
ต าบลสามร้อยยอด มีอ านาจหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 77 ภายใตบ้ังคับแห่งกฎหมาย องค์การ
บริหารส่วนต าบล มีหนา้ท่ีตอ้งท าในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล (4) ป้องกัน
โรคและระงับโรคติดต่อ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 17 องคก์าร
บริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหนา้ท่ีในการจดับริการสาธารณะเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง (19) การสาธารณสุข และการ
รักษาพยาบาล จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัหาเคร่ืองออกก าลงักายกลางแจง้ไว้
บริการประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนไดอ้อกก าลงักาย หรือการบ าบดัรักษา
ร่างกายท่ีเกิดจากการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุหรือเหตุอ่ืน ๆ หากประชาชนมีการ
ออกก าลงักายอย่างต่อเน่ืองและเป็นประจ า จะท าให้สามารถป้องกนัโรคต่างๆ 
เช่น เบาหวาน ความดัน โรคอ้วน และโรคอ่ืนๆ อีกมาก และเป็นวิธีการของ
สาธารณสุขท่ีดีท่ีสุดท่ีจะตอ้งมีมีการสร้างความตระหนกัและดูแลสุขภาพตนเอง
ก่อนการเจ็บป่วย 

                                                               กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องค์การบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด                    
จึงขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดงัน้ี 

                            โอนเพิม่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
                            งาน บริหารทัว่ไปเก่ียวกบักบัสาธารณสุข 
                            แผนงาน สาธารณสุข 
                            หมวดค่าครุภณัฑ ์
                            ประเภทครุภณัฑกี์ฬา 
                            จดัซ้ือเคร่ืองออกก าลงักายกลางแจง้ พร้อมติดตั้ง จ านวน 10 ตวั 
                            ตั้งไว ้0 บาท 
                           โอนเพิ่มคร้ังน้ี 500,000 บาท 
                           โอนลด จ านวน 12 รายการ ดังนี ้
                           งาน บริหารทัว่ไปเก่ียวกบักบัสาธารณสุข 
                           แผนงาน สาธารณสุข   
                           หมวดค่าใชส้อย  
                           ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
                           ตั้งไว ้350,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 187,720 บาท  
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                          โอนลดคร้ังน้ี 187,720 บาท 
                           งาน งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
                           แผนงาน สาธารณสุข   
                           หมวดค่าใชส้อย 
                           ประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นปะโยชน์แก่องคก์รปกครอง 
                                                    ส่วนทอ้งถ่ิน 
                           ตั้งไว ้120,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 120,000 บาท  
                          โอนลดคร้ังน้ี 120,000 บาท 
                           งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะชุมชนและชุมชน 
                           แผนงาน เคหะและชุมชน  
                           หมวดเงินเดือน 
                           ประเภทค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 
                           ตั้งไว ้522,700 บาท งบประมาณคงเหลือ 121,320 บาท  
                          โอนลดคร้ังน้ี 121,320 บาท 
                          งาน บริหารทัว่ไป 
                          แผนงาน บริหารงานทัว่ไป  
                          หมวดค่าวสัดุ 
                          ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 
                          ตั้งไว ้7,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 4,179 บาท  
                         โอนลดคร้ังน้ี 4,179 บาท 
                          งาน บริหารทัว่ไป 
                           แผนงาน บริหารงานทัว่ไป  
                           หมวดค่าวสัดุ 
                           ประเภทวสัดุงานบา้นงานครัว 
                           ตั้งไว ้35,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 10,792 บาท  
                          โอนลดคร้ังน้ี 10,792 บาท 
                           งาน บริหารทัว่ไป 
                            แผนงาน บริหารทัว่ไป  
                            หมวดค่าวสัดุ 
                            ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ 
                            ตั้งไว ้50,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 22,190 บาท  
                            โอนลดคร้ังน้ี 22,190 บาท 
                             งาน บริหารทัว่ไป 
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                             แผนงาน บริหารทัว่ไป  
                             หมวดค่าครุภณัฑ ์
                             ประเภทครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ
                              ตั้งไว ้20,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 2,000 บาท  
                              โอนลดคร้ังน้ี 2,000 บาท 
                              งาน บริหารทัว่ไป 
                                           แผนงาน บริหารทัว่ไป  
                              หมวดค่าครุภณัฑ ์
                              ประเภทครุภณัฑส์ านกังาน 
                              ตั้งไว ้12,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 4,000 บาท  
                              โอนลดคร้ังน้ี 4,000 บาท 
                              งาน บริหารทัว่ไป 
                              แผนงาน บริหารทัว่ไป  
                              หมวดค่าสาธารณูปโภค 
                              ประเภทค่าบริการไปรษณีย ์
                              ตั้งไว ้70,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 10,983 บาท  
                             โอนลดคร้ังน้ี 10,983 บาท 
                              งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข 
                              แผนงาน สาธารณสุข 
                              หมวดเงินเดือน 
                              ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 
                              ตั้งไว ้42,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 7,794 บาท  
                             โอนลดคร้ังน้ี 7,794 บาท 
                             งาน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
                                          แผนงาน เคหะและชุมชน 
                             หมวดคา่ใชส้อย 
                             ประเภทรายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 
                             ตั้งไว ้500,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 3,300 บาท  
                            โอนลดคร้ังน้ี 3,300 บาท 
                             งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
                             แผนงาน เคหะและชุมชน 
                             หมวดเงินเดือน 
                             ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนกังาน 
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                             ตั้งไว ้42,700 บาท งบประมาณคงเหลือ 7,320 บาท  
                            โอนลดคร้ังน้ี 7,320 บาท 
                            งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข 
                            แผนงาน สาธารณสุข 
                            หมวดค่าใชส้อย 
                            ประเภทรายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 
                            ค่าใชจ่้ายในการประชาสัมพนัธ์                                                                                                                                                                                                    
                            ตั้งไว ้20,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 887 บาท  
                            โอนลดคร้ังน้ี 887 บาท 
ประธาน                    -  ตามท่ีรองปลดั อบต.ไดแ้จง้รายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัการโอนเงินงบประมาณใหท้ราบ

แลว้ขอใหส้มาชิกทุกท่านไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และประมาณการของกองช่าง                     
ท่ีไดแ้จกแลว้มีขอ้สงสัยหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่เชิญครับ 

ท่ีประชุม                   -  ไม่มี   
ประธาน                     -  เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดซกัถามและมีความเห็น  ผมขอมติท่ีประชุมอนุมติัการ                           
                                     โอนเงินงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2564 ดว้ยครับ 
ท่ีประชุม       -  เห็นชอบและมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัให้โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น 
                                     รายการใหม่ได ้

                                      4.3  เพ่ือพจิารณาจ่ายขาดเงินสะสม 

ประธาน                     -  ในวาระน้ีผมขอเชิญผูอ้  านายการกองช่าง ไดช้ี้แจงระเบียบ  กฎหมาย ใหส้มาชิกสภา  
                                       คณะ ผูบ้ริหารอบต.ทราบ 
ผอ.กองช่าง                    เรียน  ท่านประธานสภา  สมาชิกสภา อบต.สามร้อยยอด คณะผูบ้ริหาร 
                                                 อบต.สามร้อยยอดทุกท่าน 

                                            -  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อด าเนินการจัดท าโครงการจ านวน                     
6 โครงการ   

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน               
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 
และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2561 ขอ้ 89 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อาจใชจ่้ายเงินสะสมได ้โดยไดรั้บอนุมติัจากสภาทอ้งถ่ินภายใตเ้ง่ือนไข ดงัน้ี 

 1.ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินซ่ึงเก่ียวกบัดา้นการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดท าเพื่อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งน้ีต้องเป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายก าหนด รายละเอียดแนบทา้ย 
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 2. ไดส่้งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแลว้ รายละเอียดแนบทา้ย 

 3. ให้กนัเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
และกนัไวอี้กร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายใน
การบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภยัเกิดขึ้น รายละเอียดแนบทา้ย  

 4. เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง
ด าเนินการก่อหน้ีผกูพนัใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถดัไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดใหก้ารใชจ่้ายเงินสะสมนั้นเป็นอนัพบัไป  

 ทั้งน้ี ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชจ่้ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงิน 
การคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 

 ขอไดโ้ปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด  
                                                    เพื่อพิจารณาต่อไป  
                                                      ขา้พเจา้ขอเสนอญตัติใชจ่้ายเงินสะสม เพื่อด าเนินการจดัท าโครงการจ านวน 

6 โครงการ เน่ืองจากพื้นท่ีต าบลสามร้อยยอดยงัมีถนนท่ีช ารุดเสียหายเป็นหลุม
เป็นบ่อท าให้การสัญจรไปมาไม่ได้รับความสะดวกและปลอดภัย โดยมี
รายละเอียดโครงการดงัน้ี 

                                                      1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นลุงวาด(ช่วงท่ี 3) บา้น
ใหม่ หมู่ท่ี 1 ต าบลสามร้อยยอด อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 315 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือได้พื้นท่ี
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,575 ตารางเมตร ตามแบบท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอดก าหนด งบประมาณ 1,005,000 บาท 

                                                     2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นเจ๊หม่อง บา้นบางปู 
หมู่ ท่ี 8 ต าบลสามร้อยยอด อ าเภอ   สามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ 
ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ระยะทาง 55 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือได้พื้นท่ี
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 110 ตารางเมตร ตามแบบท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอดก าหนด งบประมาณ 200,000 บาท 

                                                      3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นพี่รงค์-ถ ้าเสือ(ช่วงท่ี 
2) บ้านพุใหญ่ หมู่ ท่ี  3 ต าบลสามร้อยยอด อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 330 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือไดพ้ื้นท่ีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่นอ้ยกว่า 1,650 ตารางเมตร 
ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอดก าหนด งบประมาณ 
1,100,000 บาท  
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                                                      4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบา้นป้ามณี บา้นดอนเตา
เหลา้ หมู่ท่ี 6 ต าบลสามร้อยยอด อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือได้พื้นท่ี
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ตามแบบท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอดก าหนด งบประมาณ 480,000 บาท 

                                                      5.โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหาดสามร้อยยอด                 
หมู่ท่ี 5 บา้นหัวตาลแถวเช่ือม หมู่ท่ี 4 บา้นพุน้อย ต าบลสามร้อยยอด อ าเภอ
สามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ขนาดกวา้ง 2.00 เมตร ระยะทาง 1,600 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือได้พื้นท่ีก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
นอ้ยกวา่ 3,200 ตารางเมตร ตามแบบท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด
ก าหนด งบประมาณ 2,570,000 บาท 

                                                      6.โครงการขยายพื้นทางพร้อมกับเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต                   
ซอยภายในหมู่บ้านบ้านหนองใหญ่ หมู่ ท่ี  9 ต าบลสามร้อยยอด อ าเภอ                
สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง                  
940 เมตร  หนา 0.05 เมตร และพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,700 ตารางเมตร 
ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอดก าหนด งบประมาณ 
3,230,000 บาท 

ประธาน                          -  ตามท่ีผอ.กองช่างไดแ้จง้รายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัการการขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ 2564ให้ทราบแลว้ขอใหส้มาชิกทุกท่านไดต้รวจสอบรายละเอียด   
ต่าง ๆท่ีไดแ้จกแลว้มีขอ้สงสัยหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่เชิญครับ 

ท่ีประชุม                         -  ไม่มี   
ประธาน                           -   เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดซกัถามและมีความเห็น  ผมขอมติท่ีประชุมอนุมติัจ่ายขาดเงิน  

สะสม ประจ าปีงบประมาณ 2564  ดว้ยครับ 
ท่ีประชุม             -   เห็นชอบและมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2564  
ระเบียบวาระท่ี 4            เร่ืองอ่ืน  ๆ 
ประธาน         -  มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ  ต่อท่ีประชุมอีกหรือไม่ 
ส.อบต.ดิเรก                  -  ฝากคณะผูบ้ริหารอบต.ประสานงานกบัผูรั้บเหมาก่อสร้างคอนกรีตสายหนา้ 
                                          บา้นนางบุญยนื ใกลชิ้ด วา่ให้ด าเนินการเช่ือมต่อระหวา่งถนนกบัถนนใหเ้สมอกนั 

ผญ.ชูเกยีรต ิ                  -  ฝากคณะผูบ้ริหารอบต.คือถนนซอยขา้งอนามยัก่อนถึงบา้นเช่าผูใ้หญ่ชูเกียรติเวลาฝน
ตกถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสัญจรไปมาล าบากเพราะเป็นถนนลูกรังขอใหค้ณะผูบ้ริหาร
อบต.และสมาชิกสภาอบต.ช่วยกนัแกไ้ขวา่ควรน าลูกรังไปลงเพื่อแกไ้ขเฉพาะหนา้ไป
ก่อนแลว้ค่อยด าเนินการอยา่งไรต่อไป       
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รองปลดัอบต.                -  การบ ารุงรักษาครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้างนั้นสามารถด าเนินการไดเ้ลยแต่ตอ้งเป็น
งบประมาณต่อไปส่วนเร่ืองถนนคอนกรีตจะใหก้องช่างลงไปส ารวจแลว้ประสานกบั
ผูรั้บเหมาลงไปด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติม  

ท่ีประชุม                        -  รับทราบ 
ประธาน                                 -  มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ  ต่อท่ีประชุมอีกหรือไม่ 
ท่ีประชุม                                - ไม่มี 
ประธาน                                 -  เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอผมขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่าน คณะผูบ้ริหารและผูใ้หญ่บา้น    
                                                  ท่ีมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัในวนัน้ีขอบคุณครับ 
 

   เลกิประชุมเวลา    12.00  น. 
 
 (ลงช่ือ)                             โกศล  แสงขาว                      ผูจ้ดบนัทึกการประชุม   
             ( นายโกศล  แสงขาว )     
     เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด   
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด 
 

 ไดท้ าการตรวจรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด  สมยัวิสามญั           
สมยัท่ี 3  ประจ าปี 2564 คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 27 กนัยายน 2564  เป็นท่ีเรียบร้อยถูกตอ้งพร้อมไดล้งลายมือช่ือ 
 
     ตรวจถูกต้อง 
 
        (ลงช่ือ)                  ดิเรก  เสือเหลือง         (ลงช่ือ)              ณัฐพชัร์  ส าแดงเดช     
       (นายดิเรก  เสือเหลือง)    (นายณฐัพชัร์  ส าแดงเดช) 
                    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

   (ลงช่ือ)                   ปรีชา  นพคุณ 
                 (นายปรีชา  นพคุณ) 
                                                      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

   (ลงช่ือ)                 ก าจร  ทองสุข    ผูต้รวจรับรองรายงานการประชุม 
                (นายก าจร  ทองสุข) 
       ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด 
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