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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ครั้งที่ 4 ประจ าปี ๒๕๖3  
วันพุธ  ที่  ๒6  สิงหาคม  ๒๕๖3 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 
........................................................... 

ผู้มาประชุม  ต าแหน่ง  
๑. นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง   

๒. นายสงัด  ช่วยแสง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง   

๓. นายวสันต์  ค าสีสุก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๑ 

๔. นายบุญเต็ง  ไชยจันหอม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๑ 

๕. นายวันชัย  มะโยธี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๒ 

๖. นายสนัด  จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๒ 

๗. นายบุญธรรม  สิงหค์ า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๓ 

๘. นายพงศ์เมธต์  ช่วยแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๓ 

๙. นายมณเทียร  โพธิเสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๔ 

๑๐. นายดิเรก  ผวิผอ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๕ 

๑๑. นายวิทยา  นันทะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๖ 

๑๒. 
13. 

นายไกรษร  เทพประเสริฐ 

นายพันธ์  ประเสริฐ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๗ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๗ 

๑4. นายประยูร  แก้วน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๘ 

๑5. นายอ านาจ  สายพรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๘ 

๑6. นายปิยะพงษ์  ชนะไชย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๙ 

๑7. นายมงคล  บัวชม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๙ 

๑8. นางอุบลรัตน์  ลเีลิศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๑๐ 

19. นายสมพราว  พิลากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๑๐ 

20. นายประกอบ  นันทะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๑๑ 

๒1. นางประนิดา  เกรงขาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๑๑ 

๒2. นายช านาญ  ภาระจ่า เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 
 

/ผู้ไม่มาประชุม... 
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ผู้ไม่มาประชุม    
 - ไม่มี  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  

ต าแหน่ง 
               

๑. นายธีระยุทธ  กุลจันทะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 
๒. นายฤทธิ์  พิลากุล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 
๓. นายไชยา  ลาดี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

นายเปรม  ทองยศ 
นายพิจักษณา  พรมณี 
นายวัฒชระ  นาทา                
นางปราณี  จิรกิจเดโชกุล 
นายณัฐพล  แถววงษ์ 
น.ส.อัญชลี  ทองยศ 

เลขานุการนายองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 
หัวหน้าส านักปลัด ฯ 
ผอ.กองช่าง               
นักวิเคราะห์ ฯ 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ ฯ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

  เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ครบองค์ประชุม  นายช านาญ  
ภาระจ่า  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เชิญสมาชิกสภา ฯ เข้าห้องประชุม โดยมีนายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  และกล่าวเปิดประชุมสภา 

ระเบียบวาระท่ี 1 

 

เรื่อง  ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
๑.๑ ประธาน ฯ  แจ้งเพื่อทราบ 

นายสิทธิพงษ์ วงษ์ลา 
(ประธานสภา ฯ) 
 
 

 
มติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 2 

ระเบียบวาระท่ี 3 

ระเบียบวาระท่ี 4 

 

- เรียนคณะผู้บริหาร ฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน  วันนี้เป็นการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2563  สมัยที่ 
3 ครั้งที่ 4/๒๕63  มีผู้เข้าประชุม  21  คน ซึ่งลา  -  คน และไม่มาประชุม  -  คน  
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม 

- รับทราบ 

เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  

- ไม่มี 

เรื่องกระทู้ถาม 

- ไม่มี 
 

- เรื่องกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี 

/เรื่อง  ที่เสนอใหม่... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 
๕.๑ญัตติ เรื่อง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 
- วาระที่ 3 ขั้นลงมติผ่านร่างข้อบัญญัติ ฯ 

นายสิทธิพงษ์ วงษ์ลา 
  (ประธานสภา ฯ) 

-ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ ชี้แจงระเบียบ ฯ 

นายช านาญ  ภาระจ่า 
 (เลขานุการสภา ฯ) 

- เรียนประธานสภา ฯ  ผู้บริหาร ฯ  และสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ  ๕๒  ใน
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสาม  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ
ได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นลงมติว่าจะลงมติผ่านร่างข้อบัญญัติ ฯ  หรือไม่ในวาระที่สามนี้  โดยหลักแล้วจะไม่
มีการอภิปรายแต่อย่างใด  เว้นแต่ที่จะมีเหตุจ าเป็นจริงๆ  ดังนั้น  จึงเรียนประธานสภา ฯ  
ได้ขอมติต่อที่ประชุมว่าจะมีสมาชิก ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือชี้แจงซักถาม
ระเบียบข้อใดอีกหรือไม่  และในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะ
ผ่านร่างข้อบัญญัติ ฯหรือไม่ 

นายสิทธิพงษ์ วงษ์ลา 
  (ประธานสภา ฯ) 

- มีสมาชิกสภาท่านใด  มีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ / (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิก  สภา ฯ  ท่าน
ใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติม  ขอมติที่ประชุมสภา ฯ 
- สมาชิกสภา ฯ ท่านใด  เห็นชอบผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม 
 
 
 
นายสิทธิพงษ์ วงษ์ลา 
  (ประธานสภา ฯ) 

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง   มีมติเห็นชอบผ่านร่างให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  (เห็นชอบ จ านวน 
19 เสียง / ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง / งดออกเสียง ๒ คน) 
 
-เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง มีมติเห็นชอบ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แล้วต้องน าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2564  เสนอท่านนายอ าเภอบ้านผือ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใช้  ต่อไป 
 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 
  (ประธานสภา  ฯ) 

๕.๒ ญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณ ๒๕๖3   

 - เรียนคณะผู้บริหาร ฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน  ต่อไปเป็นญัตติ เรื่อง 
ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  งบประมาณ 
๒๕๖3   
- ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง ชี้แจง 
 
                                                                   /- ด้วย นายกองค์การองค์การ...       
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นายธีระยุทธ  กุลจันทะ 
(นายก อบต.โนนทอง) 

- ด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  มีความประสงค์จะขออนุมัติขอโอนตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 จึงขอเสนอ
ญัตติเรื่อง ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3  ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนทอง  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
เพ่ือขออนุมัติ  ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  4
โครงการ  งบประมาณ  จ านวน   1,400,0๐๐  บาท 

เหตุผล 
เนื่องจากตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖3  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  และเป็นการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ดังนั้น  เพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสม  จึงขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ านวน  4  โครงการ  งบประมาณ  จ านวน 1,400,0๐๐  บาท  ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนทอง  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ หมวด ๔ 
ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท า
ให้ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ฯ 
จึงต้องขออนุมัติจากสภา ฯ  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามส่วนต่าง ๆ โดยจะให้หัวหน้า
ส านักปลัด ฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดที่ขอโอนให้ท่านได้เข้าใจ 

  
นายพิจักษณา  พรมณี 
(หน.ส านักปลัด ฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เรียนประธานสภา ฯ  ผู้บริหาร ฯ  และสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน  ในส่วนของการขอโอน
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖3  ด้าน บริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวด ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เพื่อจ่ายเป็นโครงการและงบประมาณ  
ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องช่าง  งบประมาณ  500,000  บาท      โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

        - เปลี่ยนแปลงหลังคาส านักงานป้องกันใหม่ 

        - ต่อเติมหลังคาด้านหน้าและด้านข้างอาคาร 

        - ปรับปรุงห้องท างานและท่ีเก็บอุปกรณ์ช่าง 

2. โครงการก่อสร้างห้องน้ าภายใน อบต.โนนทอง  งบประมาณ  200,000  บาท 

 

/3. โครงการปรับปรุง... 
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3. โครงการปรับปรุงห้องเก็บเอกสารพร้อมห้องท างานฝ่ายป้องกันและเทพ้ืน คสล.   
งบประมาณ  300,000  บาท 

รวมงบประมาณที่ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  1,00๐,๐๐๐  บาท 

2.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖3 ด้าน บริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงาน  เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เพ่ือจ่ายเป็นโครงการ  ดังต่อไปนี้ 

1.โครงการติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบและป้ายจราจร งบประมาณ  400,000  บาท  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

       - เสาสัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย  บ.4  จ านวน  16  ชุด 

       - เสาสัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย  ต.11  จ านวน  2  ชุด 

       - เสาสัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย  ต.63  จ านวน  2  ชุด 
รวมงบประมาณที่ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  40๐,๐๐๐  บาท 

รวมงบประมาณที่ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ทั้งสิ้น  จ านวน  1,40๐,๐๐๐  บาท 

 
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. 2563   ดังนั้น เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติด าเนินการ ดังนี้ 

- โอนลด  (ส ำนักปลัด) 

๑.ด้านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐) แผนงาน  บริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) 

งาน  งานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑1) งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   

จ านวน 11 อัตรา ตั้งจา่ยจากเงินรายได้  จ านวน  3,207,660  บาท เบิกจ่ายไป  

จ านวน  2 ,375 ,960 บาท  ขอโอนลดครั้งนี้   จ านวน  60๐,๐๐๐  บาท 

งบประมาณหลังโอนลด จ านวน 231,700 บาท  

รวมงบประมำณท่ีขอโอนลด  60๐,๐๐๐ บำท 

2.ด้านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐) แผนงาน  บริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) 

งาน  งานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑1) งบด าเนินงาน  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท

รายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ  เพื่อเป็นค่าธรรมเนียม การลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว  

จ านวน  200,000  บาท เบิกจ่ายไป  จ านวน  55,400 บาท  ขอโอนลดครั้งนี ้ 

จ านวน  14๐,๐๐๐  บาท งบประมาณหลังโอนลด จ านวน  4,600 บาท  

รวมงบประมำณท่ีขอโอนลด  14๐,๐๐๐ บำท 

 

/3.ด้านบริหาร... 
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3.ด้านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐) แผนงาน  บริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) 

งาน  งานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑1) งบด าเนินงาน  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท

รายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ  เพื่อจา่ยเป็นค่าเดินทางไปราชการส าหรับ ค่าเบีย้เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเชา่ที่พัก 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการไปราชการดูงาน เพื่อเป็นค่าลงทะเบียน ของพนักงานส่วน

ต าบล ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน  

200,000  บาท เบิกจ่ายไป  จ านวน  152,046 บาท  ขอโอนลดครั้งนี้  จ านวน  

4๐,๐๐๐  บาท งบประมาณหลังโอนลด จ านวน  7,954 บาท  

รวมงบประมำณท่ีขอโอนลด  4๐,๐๐๐ บำท 

4.ด้านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐) แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

(00120) งาน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) งบ

ด าเนินงาน  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  เพื่อจา่ยเป็นโครงการฝกึอบรมป้องกัน

ไฟป่า  ให้ความรู้ ให้กับเจ้าหน้าที่ และประชาชนในการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า 

ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน  50,000  บาท เบิกจ่ายไป  จ านวน  0.00 

บาท  ขอโอนลดครั้งนี้  จ านวน  5๐,๐๐๐  บาท งบประมาณหลังโอนลด จ านวน  

0.00 บาท  

รวมงบประมำณท่ีขอโอนลด  5๐,๐๐๐ บำท 

5.ด้าน  บริการชุมชนและสังคม(๐๐2๐๐) แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (๐๐25๐)  งาน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (๐๐252) งบ
ด าเนินงาน  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  เพ่ือจ่ายเป็นโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ใช้จ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆที่จ าเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน  
30,000  บาท เบิกจ่ายไป  จ านวน  0.00 บาท  ขอโอนลดครั้งนี้  จ านวน  1

๐,๐๐๐  บาท งบประมาณหลังโอนลด จ านวน  2๐,๐๐๐  บาท 

รวมงบประมาณที่ขอโอนลด   1๐,๐๐๐  บาท 

- โอนลด  (กองการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

1.ด้าน  ด้านบริการชุมชนและสังคม(๐๐2๐๐) แผนงาน  การศึกษา(๐๐2๑๐) 
งาน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(๐๐2๑1) งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)  ประเภทรายจ่าย  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ 

 

/พนักงานจ้าง... 
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พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  2  อัตรา คือ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จ านวน  1   
อัตรา และผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน  1  อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน 1 อัตรา คือ คนงานทั่วไป  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   จ านวน  420,000  บาท 
เบิกจ่ายไป  จ านวน  270,600.- บาท  ขอโอนลดครั้งนี้  จ านวน  10๐,๐๐๐  บาท  
งบประมาณหลังโอนลด จ านวน  49,400 บาท  

รวมงบประมาณที่ขอโอนลด   10๐,๐๐๐ บาท 

2.ด้าน  ด้านบริการชุมชนและสังคม(๐๐2๐๐) แผนงาน  การศึกษา(๐๐2๑๐) 
งาน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(๐๐2๑1) งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)  ประเภทรายจ่าย  เงินเดือนพนักงาน  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานส่วน
ต าบลจ านวน 2 อัตรา ได้แก่ ต าแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา จ านวน 1 อัตรา และ
นักวิชาการศึกษา จ านวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   จ านวน  750,000  บาท 
เบิกจ่ายไป  จ านวน  353,530.- บาท  ขอโอนลดครั้งนี้  จ านวน  36๐,๐๐๐  บาท  
งบประมาณหลังโอนลด จ านวน  36,470 บาท  

รวมงบประมาณที่ขอโอนลด   36๐,๐๐๐ บาท 

- โอนลด  (กองการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

3.ด้าน  ด้านบริการชุมชนและสังคม(๐๐2๐๐) แผนงาน  การศึกษา(๐๐2๑๐) 
งาน  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(๐๐2๑2) งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)  ประเภทรายจ่าย  เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพ
แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ คือ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน   10   อัตรา ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป   จ านวน  240,000  บาท เบิกจ่ายไป  จ านวน  126,710.- บาท  ขอ
โอนลดครั้งนี้ จ านวน  10๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอนลด จ านวน 13,290 บาท  

รวมงบประมาณที่ขอโอนลด   10๐,๐๐๐ บาท 

รวมงบประมาณที่ขอโอนลด  ทั้งสิ้น  1,40๐,๐๐๐  บาท 
 

ขออนุมัติโอนงบประมำณเพื่อไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  

ขอโอนเพิ่มงบประมำณ  4  โครงกำร  เป็นจ ำนวนเงนิ  1,400,000 บำท  

ดังรำยกำรต่อไปนี้ 

1. ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน  อุตสาหกรรมและ

การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   หมวด ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  ประเภท 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เพื่อจ่ายเป็นโครงการปรับปรุงตอ่เติมอาคารห้องช่าง 

ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้  ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    จ านวน  50๐,๐๐๐ บาท                  

2. ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน  อุตสาหกรรมและ

การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   หมวด ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  ประเภท 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจา่ยเป็นโครงการก่อสร้างห้องน้ าภายใน อบต. 

 

/โนนทอง  ตั้งจ่าย... 
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โนนทอง   ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้   ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     

จ านวน  20๐,๐๐๐  บาท   

3. ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน  อุตสาหกรรมและ

การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   หมวด ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  ประเภท 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจา่ยเป็นโครงการปรับปรุงห้องเก็บเอกสารพร้อม 

หอ้งท างานฝา่ยป้องกันและเทพืน้ คสล.  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ขอโอนตั้งจา่ยเป็น

รายการใหม่  จ านวน  30๐,๐๐๐ บาท 

          4. ดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน  เคหะและชุมชน งาน

ไฟฟ้าถนน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เพื่อจ่ายเป็น 

โครงการติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบ และป้ายจราจร   ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้  

ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  40๐,๐๐๐ บาท                  

รวมงบประมำณท่ีขอโอนตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่   

 ทั้งสิ้น  จ ำนวน  1,400,000   บำท 

 
นายช านาญ  ภาระจ่า 
(เลขานุการสภา ฯ) 

- เรียน ประธานสภา ฯ ตามที่หัวหน้าส านักปลัด ฯ  ได้น าเสนอรายละเอียดในเรื่องของ
การขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ไปแล้วนั้น ขอเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าในรายการที่โอนนี้จะ
ไม่เกี่ยวข้องกับงบประมาณปี ๒๕๖4  จะเป็นรายละเอียดที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3  ทั้งหมด ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบ ฯ จึงต้องขออนุมัติจากสภา ฯ  ให้ความเห็นชอบในการขอโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖3 ทั้ง 4 โครงการ  ในครัง้นี้ 
 

นายปิยะพงษ์  ชนะชัย 
  (ส.อบต.หมู่ที่ 9) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เรียน ประธานสภา ฯ ตามที่หัวหน้าส านักปลัด  ได้น าเสนอรายละเอียดในเรื่องของการ
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จากญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  เรื่อง 
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖3 เพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  นั้น  กระผมเห็นว่าทุกปี
ที่ใกล้สิ้นปีงบประมาณจะมีรายการขอโอนไปตั้งรายการใหม่  ซึ่งปัญญาการช่วยเหลือพ่ี
น้องประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  มีงบประมาณน้อยมากและ
การดูแลยังไม่ทั่วถึง  กระผมอยากฝากให้พิจารณาในจุดนี้ด้วย 
 
 
 

/- เรียน ประธานสภา ฯ.. 
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นายบุญเต็ง  ไชยจันหอม 
(ส.อบต.หมู่ที่ 1) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

นายอ านาจ  สายพรม 
(สมาชิก  อบต.ม.8) 

 
- เรียน ประธานสภา ฯ ตามที่หัวหน้าส านักปลัด ได้น าเสนอรายละเอียดในเรื่องของการ
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จากญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  เรื่อง 
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖3 ไปแล้วนั้น อยาก
ทราบว่าเป็นเงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณ 2563  ใช่หรือไม่  และจะกระทบกับ
โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  2563  ของแต่ละหมู่บ้าน  และงบประมาณ
ที่ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  จ านวน  1 ,400,000 บาท  ผมคิดว่าเป็นเงินที่มาก
พอสมควรในเมื่อความเดือดร้อนของประชาชน  ถนนลาดยางสายหลักก็ยังเป็นหลุมเป็น
บ่ออยู่หลายเส้นทาง  และ  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน  
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   หมวด ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างห้องน้ า
ภายใน อบต.โนนทอง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน 
20๐,๐๐๐ บาท  กระผมว่างบประมาณการห้องน้ างบประมาณมากเกินไป  ช่วย
พิจารณาและชี้แจงด้วยครับ 

 

- เรียน ประธานสภา ฯ จากญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  เรื่อง ขอโอน
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖3  นั้น  กระผมเห็นว่ามันไม่มี
ความจ าเป็นหรือเดือดร้อน  ซึ่งเปรียบเทียบกับประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตพ้ืนต าบลโนน
ทองยังพัฒนายังไม่ทั่วถึง  และงบประมาณในส่วนนี้ไม่ทราบว่าได้ตั้งจ่ายแบบไหนท าให้
เงินเหลือจ่ายทุกปี 

นายสิทธิพงษ์ วงษ์ลา 
(ประธานสภา ฯ) 
นายธีระยุทธ  กุลจันทะ 
(นายก อบต.โนนทอง) 

 

-ขอเชิญคณะผู้บริหาร ฯ ชี้แจง  
 
- เรียน ประธานสภา ฯ ตามที่หัวหน้าส านักปลัด  ได้น าเสนอรายละเอียดในเรื่องของการ
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เข้ามานั้น  ทุกโครงการก็เป็นการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนชาวต าบลโนนทอง  ซึ่งทางผู้บริหารเองก็ได้พิจารณาโดย
ละเอียดแล้วในการตั้งงบประมาณ ทั้ง  4  โครงการนี้ 

ตอบท่าน  ปิยะพงษ์  ชนะไชย  ส.อบต.หมู่ที่ 9  ตามท่ีท่านได้ตั้งค าถามการขอโอนตั้ง 
จ่ายเป็นรายการใหม่ จากญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  เรื่อง ขอโอนตั้ง 
จ่ายเป็นรายการใหม่งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖3  นั้น  กระผมก็ได้จัดสรรงบ 
ประมาณให้ทุกหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อน  และการขอโอนรายการใหม่ก็มีความจ า 
เป็น  เวลาจัดการประชุมประชาคม  หรือจัดกิจกรรมต่างๆ  ท่านคงเห็นว่าสถานที่ใน 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ยังขาดห้องน้ าในการบริการประชาชน   
ซึ่งตรงนี้เราต้องดูแลอ านวยความสะดวกให้กับพ่ีน้องประชาชนที่มาติดต่อ  ไม่ว่าจะ 
เป็นห้องน้ า  สถานที่ต้อนรับก็ดี  ตามความเหมาะสม 

 ตอบท่าน  บุญเต็ง  ไชยจันหอม   ส.อบต.หมู่ที่ 1  เรื่อง ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖3 นั้น เป็นเงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณ 2563  

/ด้านบริหารงานทั่วไป... 
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ด้านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐) แผนงาน  บริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารงาน
ทั่วไป (๐๐๑๑1) งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทรายจ่ายเงินเดือน
พนักงาน  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  เนื่องจากเราตั้งงบประมาณแบบ
สมดุล  และได้ตั้งจ่ายตามแผนอัตรากรอบก าลัง  ซึ่งมีพนักงานข้าราชการตามกรอบ
อัตราก าลัง  ไม่ได้มาขอบรรจุ  จึงท าให้งบประมาณเหลือจ่ายและไม่กระทบกับโครงการ
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  2563  ของแต่ละหมู่บ้าน  และถนนลาดยางสายหลัก
ก็ยังเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่หลายเส้นทาง  นั้น  กระผมขอน าเรียนให้ทราบว่าเราได้รับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ    จ านวน  2  โครงการ  คือ  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ  ทั้ง  2  
โครงการ  และตอนนี้ผู้รับจ้างได้แจ้งลงงานเรียบร้อยแล้ว   
ตอบท่าน  อ านาจ  สายพรม  ส.อบต.หมู่ที่ 8  ดังนี้  ตามที่ท่านสอบถามเรื่องการตั้ง
งบประมาณแบบไหน  กระผมได้ตอบ  ไปแล้วนั้น  และการดูแลพ่ีน้องประชาชนภายใน
ต าบลโนนทองนั้น  กระผมได้พิจารณาทุกหมู่บ้านตามความเดือนร้อนและความเหมาะสม 
และโครงการที่ตั้งรายการใหม่ก็มีความจ าเป็นที่ต้องดูแลพ่ีน้องประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ  หรือช่วงเวลาจัดกิจกรรม  ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ า  และการปรับปรุงห้องช่างให ม่
เพ่ือให้เป็นที่ท างานของกองคลัง  ซึ่งตอนนี้ห้องกองคลังแอดอัดไม่มีที่จะเก็บแฟ้มงาน  
และจ านวนบุคลากรก็มากขึ้น  และจะปรับปรุงอาคารส านักงานด้านล่างให้เป็นที่ท างาน
ของกองช่างเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 
(ประธานสภา ฯ) 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  /-ไม่มี-  ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุม 
 
 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  4  โครงการ  
งบประมาณ  จ านวน   1,40๐,๐๐๐  บาท  เพื่อจ่ายเป็นโครงการ  ดังต่อไปนี้ 
1.  โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องช่าง  งบประมาณ  500,000  บาท       
2.  โครงการก่อสร้างห้องน้ าภายใน  อบต.โนนทอง งบประมาณ 200,000  บาท 
3.  โครงการปรับปรุงห้องเก็บเอกสารพร้อมห้องท างานฝ่ายป้องกันและเทพ้ืน คสล.  
งบประมาณ  300,000  บาท 
4.  โครงการติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบ และป้ายจราจร  งบประมาณ  400 ,000  
บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
       - เสาสัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย  บ.4  จ านวน  16  ชุด 
       - เสาสัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย  ต.11  จ านวน  2  ชุด 
       - เสาสัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย  ต.63  จ านวน  2  ชุด 
 

โดยโอนลด และโอนตั้งจ่ำยรำกำรใหม่ ตำมรำยละเอียดดังน้ี  

- โอนลด  (ส ำนักปลัด) 

/๑.ด้านบริหารงาน... 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.ด้านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐) แผนงาน  บริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) 

งาน  งานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑1) งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   

จ านวน 11 อัตรา ตั้งจา่ยจากเงินรายได้  จ านวน  3,207,660  บาท เบิกจ่ายไป  

จ านวน  2 ,375 ,960 บาท  ขอโอนลดครั้งนี้   จ านวน  60๐,๐๐๐  บาท 

งบประมาณหลังโอนลด จ านวน 231,700 บาท  

รวมงบประมำณท่ีขอโอนลด  60๐,๐๐๐ บำท 

2.ด้านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐) แผนงาน  บริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) 

งาน  งานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑1) งบด าเนินงาน  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท

รายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ  เพื่อเป็นค่าธรรมเนียม การลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว  

จ านวน  200,000  บาท เบิกจ่ายไป  จ านวน  55,400 บาท  ขอโอนลดครั้งนี ้ 

จ านวน  14๐,๐๐๐  บาท งบประมาณหลังโอนลด จ านวน  4,600 บาท  

รวมงบประมำณท่ีขอโอนลด  14๐,๐๐๐ บำท 

3.ด้านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐) แผนงาน  บริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) 

งาน  งานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑1) งบด าเนินงาน  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท

รายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ  เพื่อจา่ยเป็นค่าเดินทางไปราชการส าหรับ ค่าเบีย้เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเชา่ที่พัก 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการไปราชการดูงาน เพื่อเป็นค่าลงทะเบียน ของพนักงานส่วน

ต าบล ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน  

200,000  บาท เบิกจ่ายไป  จ านวน  152,046 บาท  ขอโอนลดครั้งนี้  จ านวน  

4๐,๐๐๐  บาท งบประมาณหลังโอนลด จ านวน  7,954 บาท  

รวมงบประมำณท่ีขอโอนลด  4๐,๐๐๐ บำท 

4.ด้านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐) แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

(00120) งาน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) งบ

ด าเนินงาน  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  เพื่อจา่ยเป็นโครงการฝกึอบรมป้องกัน

ไฟป่า  ให้ความรู้ ให้กับเจ้าหน้าที่ และประชาชนในการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า 

ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน  50,000  บาท เบิกจา่ยไป  จ านวน  0.00 

 

 

/บาท  ขอโอนลด... 
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 บาท  ขอโอนลดครั้งนี้  จ านวน  5๐,๐๐๐  บาท งบประมาณหลังโอนลด จ านวน  

0.00 บาท  

รวมงบประมำณท่ีขอโอนลด  5๐,๐๐๐ บำท 

5.ด้าน  บริการชุมชนและสังคม(๐๐2๐๐) แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (๐๐25๐)  งาน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (๐๐252) งบ
ด าเนินงาน  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  เพ่ือจ่ายเป็นโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ใช้จ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆที่จ าเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน  
30,000  บาท เบิกจ่ายไป  จ านวน  0.00 บาท  ขอโอนลดครั้งนี้  จ านวน  1

๐,๐๐๐  บาท งบประมาณหลังโอนลด จ านวน  2๐,๐๐๐  บาท 

รวมงบประมาณที่ขอโอนลด   1๐,๐๐๐  บาท 

- โอนลด  (กองการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

1.ด้าน  ด้านบริการชุมชนและสังคม(๐๐2๐๐) แผนงาน  การศึกษา(๐๐2๑๐) 
งาน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(๐๐2๑1) งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)  ประเภทรายจ่าย  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  2  อัตรา คือ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จ านวน  1   
อัตรา และผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน  1  อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน 1 อัตรา คือ คนงานทั่วไป  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   จ านวน  420,000  บาท 
เบิกจ่ายไป  จ านวน  270,600.- บาท  ขอโอนลดครั้งนี้  จ านวน  10๐,๐๐๐  บาท  
งบประมาณหลังโอนลด จ านวน  49,400 บาท  

รวมงบประมาณที่ขอโอนลด   10๐,๐๐๐ บาท 

2.ด้าน  ด้านบริการชุมชนและสังคม(๐๐2๐๐) แผนงาน  การศึกษา(๐๐2๑๐) 
งาน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(๐๐2๑1) งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)  ประเภทรายจ่าย  เงินเดือนพนักงาน  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานส่วน
ต าบลจ านวน 2 อัตรา ได้แก่ ต าแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา จ านวน 1 อัตรา และ
นักวิชาการศึกษา จ านวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   จ านวน  750,000  บาท 
เบิกจ่ายไป  จ านวน  353,530.- บาท  ขอโอนลดครั้งนี้  จ านวน  36๐,๐๐๐  บาท  
งบประมาณหลังโอนลด จ านวน  36,470 บาท  

รวมงบประมาณที่ขอโอนลด   36๐,๐๐๐ บาท 
 

- โอนลด  (กองการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

3.ด้าน  ด้านบริการชุมชนและสังคม(๐๐2๐๐) แผนงาน  การศึกษา(๐๐2๑๐) 
งาน  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(๐๐2๑2) งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน 

/(ฝ่ายประจ า)  ประ... 
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 (ฝ่ายประจ า)  ประเภทรายจ่าย  เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครอง
ชีพแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ คือ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน   10   อัตรา ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน  240,000  บาท เบิกจ่ายไป  จ านวน  126,710.- บาท  
ขอโอนลดครั้งนี้ จ านวน  10๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอนลด จ านวน 13,290 
บาท  

รวมงบประมาณที่ขอโอนลด   10๐,๐๐๐ บาท 

รวมงบประมาณที่ขอโอนลด  ทั้งสิ้น  1,40๐,๐๐๐  บาท 
 

ขออนุมัติโอนงบประมำณเพื่อไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  

ขอโอนเพิ่มงบประมำณ  4  โครงกำร  เป็นจ ำนวนเงนิ  1,400,000 บำท  

ดังรำยกำรต่อไปนี้ 

1. ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน  อุตสาหกรรมและ

การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   หมวด ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  ประเภท 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เพื่อจ่ายเป็นโครงการปรับปรุงตอ่เติมอาคารห้องช่าง 

ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้  ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    จ านวน  50๐,๐๐๐ บาท                  

2. ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน  อุตสาหกรรมและ

การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   หมวด ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  ประเภท 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจา่ยเป็นโครงการก่อสร้างห้องน้ าภายใน อบต. 

โนนทอง   ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้   ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     

จ านวน  20๐,๐๐๐  บาท   

3. ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน  อุตสาหกรรมและ

การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   หมวด ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  ประเภท 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจา่ยเป็นโครงการปรับปรุงห้องเก็บเอกสารพร้อม 

หอ้งท างานฝา่ยป้องกันและเทพืน้ คสล.  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ขอโอนตั้งจา่ยเป็น

รายการใหม่  จ านวน  30๐,๐๐๐ บาท 

          4. ดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน  เคหะและชุมชน งาน

ไฟฟ้าถนน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เพื่อจ่ายเป็น 

โครงการติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบ และป้ายจราจร   ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้  

ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  40๐,๐๐๐ บาท                  

รวมงบประมำณท่ีขอโอนตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่   

 ทั้งสิ้น  จ ำนวน  1,400,000   บำท 

 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖3 (เห็นชอบ  จ านวน  ๑6  เสียง , ไม่เห็นชอบ  0  
เสียง , งดออกเสียง จ านวน  5  เสียง) 
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นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 
(ประธานสภา ฯ) 
 
 
นายช านาญ  ภาระจ่า 
(เลขานุการสภา ฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 
(ประธานสภา ฯ) 
นายธีระยุทธ  กุลจันทะ 
   (นายก  อบต.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๕.3 ญัตติ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณียังไม่ก่อหนี้
ผูกพัน 
- เรียนคณะผู้บรหิาร ฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน  ต่อไปเป็นญัตติ  
เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

-ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ ชี้แจงระเบียบ ฯ 

  - เรียนประธานสภา ฯ  ผู้บรหิาร ฯ  และสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  4  พ.ศ.  2561  หมวด  5  การกันเงิน  ข้อ  59  ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดครภุัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจ าเป็นจะต้อง
ใช้จ่ายเงินนัน้ต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งป ี
          หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขวรรคหนึ่ง
ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณีมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้
ไมเ่กินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี   
         กรณี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว  หากไม่ได้
ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว  ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม   
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2561  “ข้อ  59/2  การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิตาม
หมวดนี ้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการก่อนสิ้นระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน
หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน” 
- ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง ฯ 
 

-  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทอง  กระผม  นายธีระยุทธ  กุลจันทะ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 
เรื่อง  ขอความเห็นชอบกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  เนื่องจากปีนี้มี
โครงการจ านวนมาก  ท าให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จทันสิ้นปีงบประมาณ  แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือด าเนินการโครงการให้แล้วเสร็จ  จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติกัน
เงินไว้เบิกเหลื่อมปี  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  มีรายละเอียดดังนี้ 
รายละเอียดโครงการที่ขอกันเงินงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ไว้เบิกเหลื่อมปี  (กรณียังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 
   
งบประมาณตามข้อญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2563   
จ านวน  10  โครงการ 
    

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  วัดเคารพ  งบประมาณ  400,000  
บาท  ปรากฏในแผนงานนด้านเศรษฐกิจ  (00300)  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (00312)  หน้า 103 

 
/โครงการก่อสร้าง... 
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2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดอนตาล  หมู่ที่  7  (สายข้างศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาล  -  บ้านนางเข็มทอง)  งบประมาณ  150,000.-  บาท  
ปรากฏในแผนงานนด้านเศรษฐกิจ  (00300)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
(00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (00312)  หน้า 101 

3. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  (หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  พร้อมปรับปรุงรั้ว)  
บ้านดอนตาล  หมู่ที่  7  และหมู่ที่  12  งบประมาณ  200,000.-  บาท  ปรากฏใน
แผนงานนด้านเศรษฐกิจ  (00300)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (00312)  (หน้า 102) 

4. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.โนนทอง  3  (พร้อมร้วรอบอาคาร) 
งบประมาณ  800,000.-  บาท  ปรากฏในแผนงานนด้านเศรษฐกิจ  (00300)  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
(00312)  หน้า  102 

5. โครงการวางรางระบายน้ าระบบแรงดึง  พร้อมฝาปิด  สลับวางท่อ  คสล.  หมู่  9  
สายจากบ้าน  น.ส.บุญเหลือ  ข้ามถนน  - บ้านนายพาน  -  บ้านนางน้อย  จ านวน  
200,000.-  บาท   ปรากฏในแผนงานนด้านเศรษฐกิจ  (00300)  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (00312)  
หน้า  104 

6. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางจากสี่แยกบ้านนายอนันต์-บ้านนางจันทร์  บ้านนาเตย  
หมู่ที่  10   งบประมาณ  300,000.-  บาท   ปรากฏในแผนงานนด้านเศรษฐกิจ  
(00300)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  (00312)  หน้า  102 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดอนตาล  หมู่ที่  12  (สายบ้านนาย
อุไร – บ้านตู้ยันต์)  งบประมาณ  250,000.-  บาท  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (00312)  หน้า  100 

8. โครงการวางรางระบายน้ า  ระบบแรงดึงพร้อมฝาปิดสลับวางท่อ  คสล.  จากบ้านพ่อ
รถ  -  บ้านตู้ใจ  บ้านนาไฮ  หมู่ที่  14  งบประมาณ  300,000.-  บาท  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (00312)  
หน้า  103 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายสามแยกบ้านพ่อปู-  เมรุป่าช้า)  บ้าน
นาเตย  หมู่ที่  15  งบประมาณ  300,000.-  บาท  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (00312)  หน้า  101 

10. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ( สายกลางบ้าน  บ้านนาเตย หมู่ที่  15 )  
งบประมาณ  70,000  บาท (งบกลาง) 

รวมเป็นเงนิ  2,970,000  บาท 
 
 
 
 

/รายการตั้งจ่ายใหม่... 
 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการตั้งจ่ายใหม่  จ านวน  4  โครงการ 
     11.  โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องช่าง  งบประมาณ  500,000  บาท       
     12.  โครงการก่อสร้างห้องน้ าภายในอบต.โนนทอง งบประมาณ 200,000  บาท 
     13.  โครงการปรับปรุงห้องเก็บเอกสารพร้อมห้องท างานฝ่ายป้องกันและเทพ้ืน คสล.          
           งบประมาณ  300,000  บาท 
     14. โครงการติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบ และป้ายจราจร  งบประมาณ   
           400,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
       - เสาสัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย  บ.4  จ านวน  16  ชุด 
       - เสาสัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย  ต.11  จ านวน  2  ชุด 
       - เสาสัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย  ต.63  จ านวน  2  ชุด 

รวมเป็นเงนิ  1,400,000  บาท 
 

         งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี  2562  ครั้งที่  2 
15. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  (สายบ้านครูสวัสดิ์)  ความกว้าง  4.00  ม  ยาว  76  
ม.  หนา  0.15  ม.  งบประมาณ  155,000.-  บาท  (แผน  5  ปี  2561-2565  หน้า  
55  ข้อ  35)  จ่ายขาดเงินสะสมหน้า  8  ข้อ  39 
16. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  (สายนาเตย  -  สร้างก่อ)  ความกว้าง  4.00  ม.ยาว  
150  ม.  หนา  0.15  ม.  งบประมาณ  300,000.-  บาท  (แผน  5  ปี  2561-
2565  หน้า 54  ข้อ  33)  จ่ายขาดเงินสะสมหน้า  8  ข้อ  42 
17. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  (สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  ความกว้าง  4.00  ม.
ยาว  26  ม.  หนา  0.15  ม.  (แผน  5  ปี  2561-2565  หน้า 56  ข้อ  41) และ   
โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  (สายบ้านแม่บี  -  บ้านพ่อนุ่น)  ความกว้าง  3.00  ม.  ยาว  
65  ม.  หนา  0.15  ม.  งบประมาณ  150,000  บาท  (แผน  5  ปี  2561-2565  
หน้า 56  ข้อ  40)  จ่ายขาดเงินสะสมหน้า  8  ข้อ  45,ข้อ 46 
18. โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  ขนาดพ้ืนที่  750  ตร.ม.  งบประมาณ  
305,000  บาท  บาท  (แผน  5  ปี  2561-2565  หน้า 149  ข้อ  15)  จ่ายขาดเงิน
สะสมหน้า  9  ข้อ  50 
19. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  (สายข้างวัดบ้านดงบัง)  ความกว้าง  4.00  ม.  ยาว  
112  ม.  หนา  0.15  ม.  งบประมาณ  240,000  บาท  (แผน  5  ปี  2561-2565  
หน้า 57  ข้อ  44)  จ่ายขาดเงินสะสมหน้า  9  ข้อ  51 
20. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  (สายนาตู้สง่า  -  ลานอ้อย)  หมู่ที่  13  ความกว้าง  
4.00  ม.  ยาว  223  ม.  หนา  0.15  ม.  วางท่อ  1  จุด  งบประมาณ  450,000.-  
บาท  (แผน  5  ปี  2561-2565  หน้า 56  ข้อ  43)  จ่ายขาดเงินสะสมหน้า  9  ข้อ  
52 

         รวมเป็นเงิน  1,600,000  บาท         
รวมเป็นเงินงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน   
ทั้งสิ้น  5,970,000 บาท 
 

/- มีท่านใดจะสอบ... 
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นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 
(ประธานสภา ฯ) 
มติที่ประชุม 

 

 

 

 

- มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  /-ไม่มี-  ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุม 
 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ไว้เบิกเหลื่อมปี  
(กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  
ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
   
งบประมาณตามข้อญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2563   
จ านวน  10  โครงการ 
    
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  วัดเคารพ  งบประมาณ  400,000  บาท  
ปรากฏในแผนงานนด้านเศรษฐกิจ  (00300)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (00312)  หน้า 103 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดอนตาล  หมู่ที่  7  (สายข้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดอนตาล  -  บ้านนางเข็มทอง)  งบประมาณ  150,000.-  บาท  ปรากฏใน
แผนงานนด้านเศรษฐกิจ  (00300)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (00312)  หน้า 101 
3. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  (หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  พร้อมปรับปรุงรั้ว)  บ้าน
ดอนตาล  หมู่ที่  7  และหมู่ที่  12  งบประมาณ  200,000.-  บาท  ปรากฏในแผนงานน
ด้านเศรษฐกิจ  (00300)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน  (00312)  (หน้า 102) 
4. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.โนนทอง  3  (พร้อมร้วรอบอาคาร) งบประมาณ  
800,000.-  บาท  ปรากฏในแผนงานนด้านเศรษฐกิจ  (00300)  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (00312)  หน้า  102 
5. โครงการวางรางระบายน้ าระบบแรงดึง  พร้อมฝาปิด  สลับวางท่อ  คสล.  หมู่  9  สายจาก
บ้าน  น.ส.บุญเหลือ  ข้ามถนน  - บ้านนายพาน  -  บ้านนางน้อย  จ านวน  200,000.-  บาท   
ปรากฏในแผนงานนด้านเศรษฐกิจ  (00300)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (00312)  หน้า  104 
6. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางจากสี่แยกบ้านนายอนันต์-บ้านนางจันทร์  บ้านนาเตย  หมู่ที่  
10   งบประมาณ  300,000.-  บาท   ปรากฏในแผนงานนด้านเศรษฐกิจ  (00300)  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (00312)  
หน้า  102 
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดอนตาล  หมู่ที่  12  (สายบ้านนายอุไร – 
บ้านตู้ยันต์)  งบประมาณ  250,000.-  บาท  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (00312)  หน้า  100 
8. โครงการวางรางระบายน้ า  ระบบแรงดึงพร้อมฝาปิดสลับวางท่อ  คสล.  จากบ้านพ่อรถ  -  
บ้านตู้ใจ  บ้านนาไฮ  หมู่ที่  14  งบประมาณ  300,000.-  บาท  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (00312)  หน้า  103 
 
 

/9. โครงการก่อสร้าง... 
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9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายสามแยกบ้านพ่อปู-  เมรุป่าช้า)  บ้านนาเตย  
หมู่ที่  15  งบประมาณ  300,000.-  บาท  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (00312)  หน้า  101 
10. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ( สายกลางบ้าน  บ้านนาเตย หมู่ที่ 15 )  งบประมาณ  
70,000  บาท (งบกลาง) 

รวมเป็นเงนิ  2,970,000  บาท 
 

รายการตั้งจ่ายใหม่  จ านวน  4  โครงการ 
     11.  โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องช่าง  งบประมาณ  500,000  บาท       
     12.  โครงการก่อสร้างห้องน้ าภายในอบต.โนนทอง งบประมาณ 200,000  บาท 
     13.  โครงการปรับปรุงห้องเก็บเอกสารพร้อมห้องท างานฝ่ายป้องกันและเทพ้ืน คสล.          
           งบประมาณ  300,000  บาท 
     14. โครงการติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบ และป้ายจราจร  งบประมาณ   
           400,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
       - เสาสัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย  บ.4  จ านวน  16  ชุด 
       - เสาสัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย  ต.11  จ านวน  2  ชุด 
       - เสาสัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย  ต.63  จ านวน  2  ชุด 

รวมเป็นเงนิ  1,400,000  บาท 
 

         งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี  2562  ครั้งที่  2 
15. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  (สายบ้านครูสวัสดิ์)  ความกว้าง  4.00  ม  ยาว  76  
ม.  หนา  0.15  ม.  งบประมาณ  155,000.-  บาท  (แผน  5  ปี  2561-2565  หน้า  
55  ข้อ  35)  จ่ายขาดเงินสะสมหน้า  8  ข้อ  39 
16. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  (สายนาเตย  -  สร้างก่อ)  ความกว้าง  4.00  ม.ยาว  
150  ม.  หนา  0.15  ม.  งบประมาณ  300,000.-  บาท  (แผน  5  ปี  2561-
2565  หน้า 54  ข้อ  33)  จา่ยขาดเงินสะสมหน้า  8  ข้อ  42 
17. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  (สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  ความกว้าง  4.00  ม.
ยาว  26  ม.  หนา  0.15  ม.  (แผน  5  ปี  2561-2565  หน้า 56  ข้อ  41) และ   
โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  (สายบ้านแม่บี  -  บ้านพ่อนุ่น)  ความกว้าง  3.00  ม.  ยาว  
65  ม.  หนา  0.15  ม.  งบประมาณ  150,000  บาท  (แผน  5  ปี  2561-2565  
หน้า 56  ข้อ  40)  จ่ายขาดเงินสะสมหน้า  8  ข้อ  45,ข้อ 46 
18. โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  ขนาดพ้ืนที่  750  ตร.ม.  งบประมาณ  
305,000  บาท  บาท  (แผน  5  ปี  2561-2565  หน้า 149  ข้อ  15)  จ่ายขาดเงิน
สะสมหน้า  9  ข้อ  50 
19. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  (สายข้างวัดบ้านดงบัง)  ความกว้าง  4.00  ม.  ยาว  
112  ม.  หนา  0.15  ม.  งบประมาณ  240,000  บาท  (แผน  5  ปี  2561-2565  
หน้า 57  ข้อ  44)  จ่ายขาดเงินสะสมหน้า  9  ข้อ  51 
 
 

/20. โครงการก่อสร้าง... 
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20. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  (สายนาตู้สง่า  -  ลานอ้อย)  หมู่ที่  13  ความกว้าง  
4.00  ม.  ยาว  223  ม.  หนา  0.15  ม.  วางท่อ  1  จุด  งบประมาณ  450,000.-  
บาท  (แผน  5  ปี  2561-2565  หน้า 56  ข้อ  43)  จ่ายขาดเงินสะสมหน้า  9  ข้อ  
52 

         รวมเป็นเงิน  1,600,000  บาท         
รวมเป็นเงินงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน   
ทั้งสิ้น  5,970,000 บาท 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖3 (เห็นชอบ  จ านวน  ๑9  เสียง , ไม่เห็นชอบ  0  
เสียง , งดออกเสียง จ านวน  2  เสียง) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ 

นายสิทธิพงษ์ วงษ์ลา 
(ประธานสภา ฯ) 

- มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด  จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่  
                                                                                          

นายธีระยุทธ  กุลจันทะ
(นายก อบต.โนนทอง) 

- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองฯ สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุกท่าน  ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  ที่ผ่านมา  กระผมขอขอบคุณสมาชิกทุก
ท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมสถานที่และอนุเคราะห์โต๊ะ  ,
เต็นท์ส าหรับต้อนรับหน่วยงานต่างๆ  เป็นอย่างดี  กระผมขอขอบคุณทุกท่านมา  ณ  
โอกาสนี้ด้วยครับ 
 

นายสิทธิพงษ์ วงษ์ลา 
(ประธานสภา ฯ) 

 

มติที่ประชุม 

- มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด  จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ / (ไม่มี)   
หากไม่มีเรื่องใดเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ขอขอบคุณทุกท่าน   
และขอปิดการประชุมสภา สมัยสามัญประจ าปี  พ.ศ. 2563  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4/๒๕63 
 
-รับทราบ 

  

  
    ปิดประชุม  เวลา  ๑๖.๓๐ น. 

 

 

  (ลงช่ือ).................................................ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                (นางปราณ ี จิรกิจเดโชกุล) 

                      นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

/(ลงชื่อ).... 
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 (ลงชื่อ)......................................................จดตรวจรายงานการประชุม 

         (นายช านาญ  ภาระจ่า) 

                                             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

 

         (ลงช่ือ).......................................................... 

                         (นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา) 

           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 

 

 

            คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

 

 

  (ลงช่ือ)......................................................ประธานกรรมการ 

                 (นายพงศ์เมธต์  ช่วยแสง) 

                สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

               ............./.................../................ 

 

(ลงช่ือ)......................................................กรรมการ 

                    (นายอ านาจ  สายพรม) 

                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

                 ............./.................../................ 

  

(ลงช่ือ)......................................................กรรมการ 

  (นายบุญเต็ง  ไชยจันทร์หอม) 

                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

                ............./.................../................ 

 
 
 

 
 


