
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ / ๒๕๖๔ 

ครั้งที่ ๓ 

วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประธานสภา ฯ ขณะนี้ได้เวลาประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๔ สวัสดีสมาชิกสภาฯ                  
ผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน วันนี้สมาชิกสภาฯ ที่มาประชุม
จ านวน ๑๙ คน ไม่มาประชุมจ านวน ๑ คน คือ นายประกาศ  ผาลือค า ลากิจ ขอเข้าสู่ระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ   
ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระ ๒ 
ประธานสภา ฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๒  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม   

ประธานสภา ฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่  ๒ ครั้งที่ ๒ 

ประจ าปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ครับ 

ประธานสภา ฯ ขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๘  เสียง 

ไม่เห็นชอบ     เสียง  

งดออกเสียง  ๑  เสียง  

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๓   

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม 

ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๔   

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๔   

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   

ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๕ 

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  

 ๕.๑ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๐ 
ประธานสภาฯ ๕.๑ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๐ ขอเชิญผู้บริหารครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  



๒ 

 

ค าแถลงญัตติ ประกอบญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงมะไฟสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ 3  ๒๓   กันยายน   ๒๕๖๔  

  เรื่อง ขออนุมติโอนงบประมาณ และเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ   
  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
 

 ตามท่ี  ได้รับแจ้งจากส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ว่ามีความประสงค์ที่
จะโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  เนื่องจาก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีมิได้ตั้งงบประมาณไว้  จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ
เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียนร้อย และเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ จึงมีความจ าเป็นต้อง
ของโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒564 ที่มีความจ าเป็นน้อยและใน
รายการที่เหลือจากการเบิก ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
๑. โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

๑.๑ กองช่าง   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งสิ้น ๑,400,๐00 บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลดงมะไฟ บ้านดงมะไฟ ตั้งจ่ายไว้ 300,000 

บาท  ปริมาณลูกรัง 664.00 ลบ.ม. (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 71 ล าดับ
ที่ 21) 

2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลดงมะไฟ บ้านเหล่านกยูงตั้งจ่ายไว้ ๓๐๐,๐๐๐ 
บาทปริมาณลูกรัง592.00 ลบ.ม.(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 71 ล าดับที่ 
21) 

3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลดงมะไฟ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตั้งจ่ายไว้ 
๓๐๐,๐๐๐ บาทปริมาณลูกรัง 599.00 ลบ.ม. (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 
71 ล าดับที่ 21) 

4. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลดงมะไฟ บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา  ตั้งจ่ายไว้  
๓๐๐,๐๐๐บาท ปริมาณลูกรัง 662.00 ลบ.ม.(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 
71 ล าดับที่ 21) 

 5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงน้อย หมู่ที่ 9  
จ านวนเงิน 2๐๐,๐๐๐ บาทขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.38 เมตร ยาว 82 เมตร(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) หน้า 6 ล าดับที่ 1๓)  
๒. โอนลด 

2.1กองคลัง  โอนลดทั้งสิ้น  270,860 บาท 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง 
 งบบุคลากร 



๓ 

 

  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
   1. เงินเดือนพนักงาน ตั้งจ่ายไว้ 1,750,500 บาท โอนลดครั้งที่ ๑ เป็นเงิน 208,000 

บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 49,697.26 บาท ขอโอนลด จ านวน  49,697บาทหลังโอนมีงบประมาณ
คงเหลือ 0.26 บาท 

    2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายไว้ 317,280 บาท โอนเพ่ิมครั้งที่ ๑ เป็นเงิน 
138,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 58,265 บาท ขอโอนลด จ านวน  58,265 บาทหลังโอนมี
งบประมาณคงเหลือ - บาท 

   3. เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายไว้ 7,000 บาท โอนเพ่ิมครั้งที่ ๑ เป็นเงิน 
21,420 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 3,475 บาท ขอโอนลด จ านวน  3,475 บาทหลังโอนมี
งบประมาณคงเหลือ 0  บาท    

 งบด าเนินงาน 
  หมวดค่าตอบแทน   
   ๑. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่าย

ไว้ 200,000 บาท โอนเพ่ิมครั้งที่ ๑ เป็นเงิน 60,000 บาท โอนลดครั้งที่ ๑ ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 
223,900 บาท ขอโอนลด จ านวน  19,720 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ 204,180 บาท 

   2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาทปัจจุบันมี
งบประมาณคงเหลือ 10,000 บาท ขอโอนลด 10,000 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ – บาท 

3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาทปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 
6,600 บาท ขอโอนลด 6,600 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ - บาท   
  หมวดค่าใช้สอย 

  ประเภทรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ 
  ๑.  ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน ตั้งจ่ายไว้ 108,000บาท โอน

เพ่ิมครั้งที่ 1 จ านวน 5,400 บาท โอนลดครั้งที่ 1 จ านวน 80,400 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 9,900 
บาท ขอโอนลด จ านวน  9,900 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ - บาท 

   2.  ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ตั้งจ่ายไว้ 54,000บาท ปัจจุบันมี
งบประมาณคงเหลือ 9,000 บาท ขอโอนลด จ านวน  9,000 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ - บาท 

   3.  ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ตั้งจ่ายไว้ 10,๐๐๐ บาทปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 
7,600 บาท ขอโอนลด จ านวน  7,600บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ - บาท 

  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
   ๑. โครงการปรับข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท โอนเพ่ิม

ครั้งที่ ๑ เป็นเงิน 30,๐๐๐ บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 50,000 บาท ขอโอนลด จ านวน 50,000 บาท
หลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ - บาท 

   2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 50,๐๐๐ บาท โอนเพ่ิมครั้งที่ ๑ เป็น
เงิน 50,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 25,312 บาท ขอโอนลด จ านวน  25,312 บาทหลังโอนมี
งบประมาณคงเหลือ – บาท    

  3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งจ่ายไว้ 10,๐๐๐ บาท โอนเพ่ิมครั้งที่ ๑ เป็นเงิน 
4,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 7,118.70 บาท ขอโอนลด จ านวน  7,118 บาทหลังโอนมี
งบประมาณคงเหลือ 0.70 บาท 

หมวดค่าวัสดุ 



๔ 

 

  1. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งจ่ายไว้ 5,๐๐๐ บาท มีงบประมาณคงเหลือ 5,000
บาท ขอโอนลด จ านวน  5,000 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ 0 บาท 

 

หมวดค่าสาธารณูปโภค 
1. ค่าบริการไปรษณีย์ ตั้งจ่ายไว้ 10,๐๐๐ บาท มีงบประมาณคงเหลือ 9,173 บาท 

ขอโอนลด จ านวน 9,173 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ 0 บาท  

๒.2 กองสวัสดิการสังคม  โอนลดทั้งสิ้น  149,300 บาท 
 แผนงานงบกลาง 
  งานงบกลาง 
   งบกลาง 
    ๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายไว้ 10,200,000 บาท โอนลด เป็นเงิน 312,500 บาท ปัจจุบัน

มีงบประมาณคงเหลือ 1,200 บาท ขอโอนลด จ านวน 1,2๐๐ บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ - บาท 
    ๒. เบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งจ่ายไว้ 2,800,000 บาท โอนลด 120 ,000 บาท ปัจจุบันมี

งบประมาณคงเหลือ 4,000 บาท ขอโอนลด จ านวน  4,๐๐๐ บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ – บาท 
    3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งจ่ายไว้ 120,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 2,000 บาท 

ขอโอนลด จ านวน  2,๐๐๐ บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ – บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์   
 ค่าใช้สอย 
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
   ๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 10,๐๐๐ บาท ปัจจุบันมีงบประมาณ

คงเหลือ 10,000บาท ขอโอนลด จ านวน  10,000 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ - บาท 
   2. ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม ตั้งจ่ายไว้ 5,๐๐๐ บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 

2,100บาท ขอโอนลด จ านวน  2,100 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ - บาท 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
  งบด าเนินงาน 
   หมวดค่าใช้สอย 
    1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท โอนลดครั้งที่ ๑  จ านวน 

23,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 7,170 บาท ขอโอนลด จ านวน  5,000 บาทหลังโอนมี
งบประมาณคงเหลือ 2,170 บาท 

๒. โครงการพัฒนาอาชีพและฝีมือหัตถกรรมตั้งจ่ายไว้ 15,000 บาท ปัจจุบันมี
งบประมาณคงเหลือ 15,000 บาท ขอโอนลด จ านวน  15,000 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ - บาท 

  งบอุดหนุน 
   หมวดเงินอุดหนุน 
    1. อุดหนุนกลุ่มอาชีพในเขตต าบลดงมะไฟ ตั้งจ่ายไว้ 110,000 บาท ปัจจุบันมี

งบประมาณคงเหลือ 110,๐๐๐ บาท ขอโอนลด จ านวน  110,000 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ - บาท 
2.3กองการศึกษา  โอนลดทั้งสิ้น  244,845 บาท 



๕ 

 

แผนงานการศึกษา  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบบุคลากร 
   เงินเดือนพนักงาน 

   1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายไว้ 177,444 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 
1,044 บาท ขอโอนลด จ านวน  1,044 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ - บาท 

  งบด าเนินงาน 
   หมวดค่าตอบแทน 
    1.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งจ่ายไว้ 

95,000 บาท โอนเพิ่มครั้งที่ ๑ จ านวน 47,000 บาทปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 134,900 บาท ขอโอนลด 
จ านวน  15,9๐๐ บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ 119,000 บาท 

   2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายไว้ 5,000 บาทปัจจุบันมี
งบประมาณคงเหลือ 5,000 บาท ขอโอนลด จ านวน 5,000 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ – บาท 

  หมวดค่าใช้สอย 
    1. ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดกองการศึกษาฯ และอาคารส านักงาน อบต.ดง

มะไฟ ชั้น 2 รวมถึงห้องประชุมอ่างห้วยเรือตั้งจ่ายไว้ 36,000 บาทปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 1,800 บาท 
ขอโอนลด จ านวน 1,800 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ – บาท 

2. ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท โอนเพ่ิมครั้งที่ 1 จ านวน 5,000 
บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 7,970 บาท ขอโอนลด จ านวน 7,970บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ – 
บาท 

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท โอนเพิ่มครั้งที่ 1 จ านวน 
13,500 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 1,970 บาท ขอโอนลด จ านวน 1,970บาทหลังโอนมีงบประมาณ
คงเหลือ – บาท 

  หมวดค่าวัสดุ 
1. ค่าวัสดุส านักงาน ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาทปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 6,690 

บาท ขอโอนลด จ านวน 6,690 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ – บาท 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 งบบุคลากร 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

1. เงินเดือนพนักงาน ตั้งจ่ายไว้ 1,082,220 บาท โอนเพ่ิม เป็นเงิน 95,000 บาท 
ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 1,990 บาท ขอโอนลด จ านวน  1,990 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ - 
บาท 

2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายไว้ 686,004 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 
3,444 บาท ขอโอนลด จ านวน  3,444 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ – บาท 
  งบด าเนินงาน 
   หมวดค่าใช้สอย 
    ๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท โอนลดครั้งที่ ๑ จ านวน 
36,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 4,000 บาท ขอโอนลด จ านวน  4,000 บาทหลังโอนมี
งบประมาณคงเหลือ - บาท 



๖ 

 

 

 

 

หมวดค่าวัสดุ 
    ๑. ค่าอาหารเสริม(นม) ตั้งจ่ายไว้ 1,601,600 บาท โอนเพ่ิมครั้งที่ ๑ จ านวน 10,400 
บาท โอนลดครั้งที่ 1 จ านวน 114,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 84,543.70 บาท ขอโอนลด 
จ านวน  84,537 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ 6.70 บาท 

หมวดค่าสาธารณูปโภค 
1. ค่าไฟฟ้า ตั้งจ่ายไว้ 15,๐๐๐ บาท มีงบประมาณคงเหลือ 11,288.43 บาท ขอ

โอนลด จ านวน 10,000 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ 1,288.43 บาท 
2. ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล ตั้งจ่ายไว้ 5,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งที่ ๑ จ านวน 3,000 

บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 2,000 บาท ขอโอนลด จ านวน 2,000 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ 
– บาท 

3. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งจ่ายไว้ 20,๐๐๐ บาท ปัจจุบันมีงบประมาณ
คงเหลือ 6,111.40 บาท ขอโอนลด จ านวน 4,800 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ 1,311.40 บาท 
    หมวดค่าครุภัณฑ์  
    1. เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ตั้งจ่ายไว้ 20๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 
20,000 บาท ขอโอนลด จ านวน  20,000 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ - บาท 

 งบเงินอุดหนุน 
  หมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ 
  ๑. ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน ตั้งจ่ายไว้ 2,60๐,๐๐๐ บาท โอนเพ่ิมครั้งที่ 1 จ านวน 

20,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 20,000 บาท ขอโอนลด จ านวน  20,000 บาทหลังโอนมี
งบประมาณคงเหลือ - บาท 

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
 งบด าเนินงาน 
  หมวดค่าใช้สอย 
   1. ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติหน้าที่ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน ตั้งจ่ายไว้ 

108,000 บาท โอนลดครั้งที่ 1 จ านวน 27,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 9,000 บาท ขอโอนลด 
จ านวน  9,000 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ - บาท 

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ 
  หมวดค่าใช้สอย 
   1. ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ ตั้งจ่ายไว้ 

108,๐๐๐ บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 18,๐๐๐ บาท ขอโอนลด จ านวน  18,๐๐๐ บาทหลังโอนมี
งบประมาณคงเหลือ – บาท 

2. โครงการแข่งขันกีฬาดงมะไฟต้านยาเสพติด ตั้งจ่ายไว้ 80,๐๐๐ บาท โอนลด 77,300 
บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 2,700 บาท ขอโอนลด จ านวน  2,700 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ 
– บาท 



๗ 

 

งานศาสนาและวัฒนาธรรมท้องถิ่น 
  หมวดเงินอุดหนุน 
   1. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านส าหรับด าเนินงานโครงการแห่น้ าแห่ไฟ (บุญช าระบ้าน)

ตั้งจ่ายไว้ 120,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งที่ ๑ จ านวน 36,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 24,๐๐๐ บาท 
ขอโอนลด จ านวน  24,๐๐๐ บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ – บาท 

2.4กองช่าง  โอนลดทั้งสิ้น  734,995 บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 งบบุคลากร 
  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
   1. เงินเดือนพนักงาน ตั้งจ่ายไว้ 1,365,080 บาท โอนลดครั้งที่ ๑ 160,000 บาท 

ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 162,580 บาท ขอโอนลด จ านวน 162,580 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ 
- บาท 

 งบด าเนินงาน 
  หมวดค่าตอบแทน 
   1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาทปัจจุบันมี

งบประมาณคงเหลือ 10,000 บาท ขอโอนลด จ านวน 10,000 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ - บาท 
   2. ค่าเช่าบ้าน ตั้งจ่ายไว้ 140,000 บาทปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 2,000 บาท 

ขอโอนลด จ านวน 2,000 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ – บาท 
   3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายไว้ 25,000 บาทปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 

9,710 บาท ขอโอนลด จ านวน 9,710 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ – บาท 
  หมวดค่าใช้สอย 
   1. ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทั่วไปตั้งจ่ายไว้ 108,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณ

คงเหลือ 1,170 บาท ขอโอนลด จ านวน 1,170 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ - บาท 
   2. ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ตั้งจ่ายไว้ 15,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 

14,100 บาท ขอโอนลด จ านวน 14,100 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ 1,694 บาท 

   3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งจ่ายไว้ 25,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 
17,694 บาท ขอโอนลด จ านวน 16,000 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ ๑,๖๙๔ บาท 

  หมวดรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
   1. ค่าใช้จ่ายการออกรังวัดหรือตรวจสอบหนังสือส าคัญที่หลวง ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 

ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 20,000 บาท ขอโอนลด จ านวน 20,000 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ - 
บาท 

   2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสกลนคร ตั้งจ่ายไว้ 
70,060 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 70,060 บาท ขอโอนลด จ านวน 70,060 บาทหลังโอนมี
งบประมาณคงเหลือ – บาท 

   3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณ
คงเหลือ 40,000 บาท ขอโอนลด จ านวน 40,000 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ – บาท 



๘ 

 

   4. ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม ตั้งจ่ายไว้ 400,000 บาท โอนลดครั้งที่ ๑ จ านวน 25,000 
บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 122,290 บาท ขอโอนลด จ านวน 122,290 บาทหลังโอนมีงบประมาณ
คงเหลือ – บาท 

  หมวดค่าวัสดุ 
   1. ค่าวัสดุส านักงาน ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 7,406 

บาท ขอโอนลด จ านวน 7,406 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ - บาท  
   2. ค่าวัสดุพาหนะและขนส่ง ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 

20,000 บาท ขอโอนลด จ านวน 20,000 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ - บาท  
   3. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณ

คงเหลือ 73,377.30 บาท ขอโอนลด จ านวน 73,300 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ 77.30 บาท 
   4. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งจ่ายไว้ 5,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 

5,000 บาท ขอโอนลด จ านวน 5,000 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ – บาท 
  หมวดค่าสาธารณูปโภค 
   1. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณ

คงเหลือ 2,510บาท ขอโอนลด จ านวน 2,510 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ – บาท 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   1. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ต้ังจ่ายไว้ 10,000 บาท ปัจจุบันมี

งบประมาณคงเหลือ 10,000 บาท ขอโอนลด จ านวน 10,000 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ - บาท 
งานไฟฟ้าและถนน 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
   1. โครงการขยายเขตเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท 

ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 1,000 บาท ขอโอนลด จ านวน 1,000 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ - บาท 
 งบเงินอุดหนุน 
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
   1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนครส าหรับการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ

การเกษตร บ้านดงน้อย หมู่ที่ 9ต้ังจ่ายไว้ 100,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 14,718.27 บาท ขอ
โอนลด จ านวน 14,702 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ 16.27 บาท 

 2. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนครส าหรับการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร บ้านนาแก หมู่ที่ 4 ต้ังจ่ายไว้ 360,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 3,686.51 บาท ขอโอน
ลด จ านวน 3,686 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ 0.51 บาท 

3. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนครส าหรับการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรบ้านเหล่านกยูงหมู่ที่6ต้ังจ่ายไว้360,000บาทปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ13,878.74 บาท ขอ
โอนลด จ านวน 13,878 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ 0.74 บาท 

4. อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ต้ังจ่ายไว้ 40,000 
บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 3,603.96 บาท ขอโอนลด จ านวน 3,603 บาทหลังโอนมีงบประมาณ
คงเหลือ 0.96 บาท 

แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา 



๙ 

 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   1. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟประชา

พัฒนา หมู่ที่ 11  ตั้งจ่ายไว้ 360,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 63,000 บาท ขอโอนลด จ านวน 
63,000 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ – บาท 

   2. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1   
ตั้งจ่ายไว้ 360,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 22,000 บาท ขอโอนลด จ านวน 22,000 บาทหลัง
โอนมีงบประมาณคงเหลือ – บาท 

   3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงน้อย หมู่ที่ 9 
ตั้งจ่ายไว้ 360,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 6,000 บาท ขอโอนลด จ านวน 6,000 บาทหลังโอนมี
งบประมาณคงเหลือ – บาท 

   4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 
1 ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 5,000 บาท ขอโอนลด จ านวน 5,000 บาทหลัง
โอนมีงบประมาณคงเหลือ – บาท 

5. โครงการซ่อมเเซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่ที่ 3ตั้งจ่ายไว้
500,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 3,000 บาท ขอโอนลด จ านวน 3,000 บาทหลังโอนมี
งบประมาณคงเหลือ – บาท 

6. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 
12 ตั้งจ่ายไว้ 360,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 2,000 บาท ขอโอนลด จ านวน 2,000 บาทหลัง
โอนมีงบประมาณคงเหลือ – บาท 

7. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยเตย (ชนิดรถผ่านได้)ตั้งจ่ายไว้ 360,000 บาท 
ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ2,000บาทขอโอนลดจ านวน2,000บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ– บาท 

8. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พ้ืนที่ทางการเกษตรบ้านนากับแก้ หมู่ที่ 5 ตั้งจ่ายไว้ 
318,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 2,000 บาท ขอโอนลด จ านวน 2,000 บาทหลังโอนมี
งบประมาณคงเหลือ – บาท 

9. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ 
หมู่ที่ 10ตั้งจ่ายไว้140,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 1,000 บาท ขอโอนลด จ านวน 1,000 บาท
หลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ – บาท 

10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟ
พัฒนา หมู่ที่ 11ตั้งจ่ายไว้100,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 1,000 บาท ขอโอนลด จ านวน 
1,000 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ – บาท 

11.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านนากับแก้หมู่ที่ 
5 ตั้งจ่ายไว้ 360,000 บาท โอนเพ่ิมครั้งที่ ๑ จ านวน 140,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 1,000 
บาท ขอโอนลด จ านวน 1,000 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ – บาท 

12. โครงการซ่อมเเซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตั้งจ่ายไว้ 
100,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 1,000 บาท ขอโอนลด จ านวน 1,000 บาทหลังโอนมี
งบประมาณคงเหลือ – บาท 



๑๐ 

 

13. โครงการสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโพนแดงหมู่ที่8 
ตั้งจ่ายไว้ 360,000 บาท โอนเพ่ิมครั้งที่ ๑ จ านวน 140,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 1,000 บาท 
ขอโอนลด จ านวน 1,000 บาทหลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ – บาท 

14. โครงการขยายถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 
7 ตั้งจ่ายไว้ 110,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 1,000 บาท ขอโอนลด จ านวน 1,000 บาทหลัง
โอนมีงบประมาณคงเหลือ – บาท 

15. โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลเพ่ืออุปโภคและบริโภค บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ 
2 ตั้งจ่ายไว้ 60,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 1,000 บาท ขอโอนลด จ านวน 1,000 บาทหลังโอน
มีงบประมาณคงเหลือ – บาท    

เหตุผล 

 ๑. เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดความคล่องตัว และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
 ๒. เพ่ือให้การท างานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ๓. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้เป็นการเฉพาะ 
 ระเบียบกฎหมายที่ใช้ประกอบในการพิจารณา 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ 27  
การโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟพิจารณาต่อไป 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมเป็นโครงการ ดังนี้ ๑.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลดงมะไฟ บ้านดง

มะไฟ ตั้งจ่ายไว้ 300,000 บาท  สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๘  เสียง 

ไม่เห็นชอบ    เสียง 

งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ประธานสภาฯ 2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลดงมะไฟ บ้านเหล่านกยูงตั้งจ่ายไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๘  เสียง 

ไม่เห็นชอบ    เสียง 

งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ประธานสภาฯ  3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลดงมะไฟ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตั้งจ่ายไว้  
๓๐๐,๐๐๐ บาท สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๘  เสียง 

ไม่เห็นชอบ    เสียง 



๑๑ 

 

งดออกเสียง  ๑  เสียง 
ประธานสภาฯ 4. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลดงมะไฟ บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา  ตั้งจ่ายไว้  

๓๐๐,๐๐๐บาท สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๘  เสียง 

ไม่เห็นชอบ    เสียง 

งดออกเสียง  ๑  เสียง 
ประธานสภาฯ 5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงน้อย หมู่ที่ 9  

จ านวนเงิน 2๐๐,๐๐๐ บาท  สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๘  เสียง 

ไม่เห็นชอบ    เสียง 

งดออกเสียง  ๑  เสียง 
๕.๒ การจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ประธานสภา ฯ ๕.๒ การจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ขอเชิญผู้บริหารครับ  
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 

ค าแถลงญัตติ ประกอบญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงมะไฟสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔   ๒๓ กันยายน   ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเสนอ
ญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียน ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงมะไฟ  ด้วยในเขตองค์กบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  ในบางพ้ืนที่มีถนนผิวจราจรลูกรัง
ช ารุดเสียหายอันเนื่องมาจากฝนตกซ่ึงยังไม่มีระบบระบายน้ าที่มีประสิทธิภาพ ท าให้น้ าท่วมขัง 
บางพ้ืนที่สภาพเดิมเป็นถนนลูกรังคับแคบและเกิดเป็นหลุมเป็นบ่อ เมื่อฝนตกเกิดน้ าไหลกัดเซาะ
ถนนช ารุดเสียหาย ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน การสัญจรไป-มาไม่สะดวก ส่งผล
กระทบให้ประชาชนได้รับอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  

  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ จึงมีความจ าเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2564 เพื่อด าเนินโครงการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าว 

 

หลักการ 
ขอจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน ๗ โครงการ  เป็นเงิน ๒,๑๐๐,000 บาท มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนก้างปลา  จ านวนเงิน  
๓๐๐,๐๐๐ บาท ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 105.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 525.00 ตร.ม. (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 
71 ล าดับที่ 21) 

2. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่ที่ 3   จ านวน
เงิน  ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 105.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 
ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 525.00 ตร.ม. (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒) หน้า ๔ ล าดับที่ 1) 



๑๒ 

 

3. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาแก หมู่ที่ 4 จ านวนเงิน  
๓๐๐,๐๐๐ บาท ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 125.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 -2565 
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒) หน้า ๔ ล าดับที่ 1) 

4. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนแดง หมู่ที่ 8 จ านวน
เงิน  ๓๐๐,๐๐๐ บาท  ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 105.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.50 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 525.00 ตร.ม. (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2561-
2565 (เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒) หน้า ๔ ล าดับที่ 1) 

 

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนากับแก้ หมู่ที่ 5  ตั้งจ่ายไว้ 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.38 เมตร ยาว 125 เมตร (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3) หน้า 6 ล าดับที่ 1๒) 

6. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 
จ านวนเงิน  ๓๐๐,๐๐๐ บาท  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 125.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.50 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2561-
2565 (เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒) หน้า ๔ ล าดับที่ 1) 

7. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่  12 จ านวน
เงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 130.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจร    ไม่น้อยกว่า 
520 ตร.ม. (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 (เพ่ิมเติม ครั้งที ่๒) หน้า ๔ ล าดับที่ 1) 

เหตุผล 

 ๑. เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน  
 ๒. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา  
 ๓. เพ่ือให้การระบายน้ าจากครัวเรือนหรือถนนได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

 ระเบียบกฎหมายที่ใช้ประกอบในการพิจารณา 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้าน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่
จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2) ... 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ ก่อหนี้ผูกพัน
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา ที่ก าหนดให้การ
ใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดง
มะไฟพิจารณาต่อไป 



๑๓ 

 

ค านวณยอดเงินสะสมท่ีสามารถน าไปใช้ได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ 

ยอดเงินสะสม ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓      ๑๒,๙๑๑,๑๘๙.๓๙ 

หัก กันเงินสะสมส ารองจ่ายตามระเบียบการเงินฯ ข้อ ๘๙ 

๑.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ๓ เดือน x ๑,๔๐๐,๐๐๐   ๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๒.ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  ๑ เดือน    ๑,๔๑๑,๔๔๔.๐๐ 

๓.ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและสาธารณภัย 

ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ 

๕๑,๔๗๐,๐๐๐ x ๑๐%      ๕,๑๔๗,๐๐๐.๐๐  ๑๐,๗๕๘,๔๔๔.๐๐ 

ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้          ๒,๑๕๒,๗๔๕.๓๙ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม  

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ ขอมติเป็นโครงการแต่ละโครงการ ดังนี้ ๑.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้าน บ้านโพนก้างปลา จ านวนเงิน  ๓๐๐,๐๐๐ บาท สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ 

กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๘  เสียง 

ไม่เห็นชอบ    เสียง 

งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ประธานสภาฯ    2. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่ที่ 3   
จ านวนเงิน  ๓๐๐,๐๐๐ บาท สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๘  เสียง 

ไม่เห็นชอบ    เสียง 

งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ประธานสภาฯ 3. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาแก หมู่ที่ 4 จ านวน

เงิน  ๓๐๐,๐๐๐ บาท สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๘  เสียง 

ไม่เห็นชอบ    เสียง 

งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ประธานสภาฯ 4. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนแดง หมู่ที่ 8  

จ านวนเงิน  ๓๐๐,๐๐๐ บาท สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๘  เสียง 

ไม่เห็นชอบ    เสียง 



๑๔ 

 

งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ประธานสภาฯ 5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนากับแก้ หมู่ที่ 5             

ตั้งจ่ายไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๘  เสียง 

ไม่เห็นชอบ    เสียง 

งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ประธานสภาฯ 6. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10  

จ านวนเงิน  ๓๐๐,๐๐๐ บาท  สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๘  เสียง 

ไม่เห็นชอบ    เสียง 

งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ประธานสภาฯ 7. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12  

จ านวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๘  เสียง 

ไม่เห็นชอบ    เสียง 

งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ประธานสภาฯ ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖  

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   

ประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี    
ประธานสภาฯ ก่อนปิดการประชุม ขอแจ้งนัดประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๔  

ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. การแต่งกาย ชุดสุภาพ  

ประธานสภาฯ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๕ น. 

      

 

ลงชื่อ………………………………ผู้จดรายงานการประชุม 

  (นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล) 

        เลขานุการสภา อบต. 

 

 



๑๕ 

 

 

ลงชื่อ……………………………….ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

      (นายพิทักษ์  พิมพ์ภูค า) 

         ประธานสภา อบต. 

 

 

 

ลงชื่อ……………………………….ผู้รับรองรายงานการประชุม 

       (นายอดิศัย  พิมพ์ภูค า) 

      สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

 

 

 

ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม       ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม 

  (นางสาวบุญเลิศ  วงศ์บาตร)                  (นายทัศนา  จูมสีสิงห์) 

    สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗                 สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม      ลงชื่อ……………………………ผู้รบัรองรายงานการประชุม 

       (นายถวิล  ค าชมภู)        (นางสุขใจ  ละจันทร์ลี) 

   สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔               สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 

 

 

ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม      

             (นางนิตยา  พีระธรรม)        

          สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐     


