
  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
วันจันทร์ที่  ๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า 
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นายจรัญ  เสือส่าน 
นายประสาทพร  หิรัญกุล 

นางอารีย์  ทับแสง 
นางสาวพันธ์ณี  สิงห์กล้า 

นายประจวบ  ทวีบุญ 
นายสมชิต  เอี่ยมทอง 
นายสมศักดิ์  ชัยธรรม 

นางสาวถนอมขวัญ  สุขลาภ 
ร้อยเอก.มานะ  ทองรอด 

นายสาคร  ไวยิ่งยุทธ 
นายประโลม  กันภัย 

นายสมจิตร์  เนียมประยูร 
จ.อ.ณรงค์ธร   สวัสดิ์มี 
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สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ 

เลขานุการสภาฯ 

จรัญ  เสือส่าน 
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อารีย์  ทับแสง 
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สมจิตร์  เนียมประยูร 
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รายชื่อผู้เข้าประชุมร่วม 
๑.  นายชูชาติ   เสือส่าน  นายก  อบต. ลาดหญ้า 
๒.  นางสาวสภุากร  เสือส่าน รองนายก  อบต. ลาดหญ้า 
๓.  นายสัณหโชติ   เทียนชัย รองนายก  อบต. ลาดหญ้า   
๔.  นางสาวพนิตสุภา  หอทอง รองปลัด อบต.ลาดหญ้า 
5.  นางสาวลำพอง  สายคงดี หัวหน้าสำนักปลัด  อบต.ลาดหญ้า 
6.  นางสาวนวิดา พงศ์วัฒนะเควิน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
7.  นายสิทธิชาญ  หว่านพืช ผู้อำนวยการกองช่าง  
8.  นางอัญชิษฐา  สำเภาทอง ผู้อำนวยการกองคลัง 
9.นางภรณ์นภัส  แย้มกระจ่าง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
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เริ่มประชุมเวลา      ๑๓.๓๐ น. 
นายจรัญ เสือส่าน             - สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า คณะผู้บริหาร 

ประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมขอดำเนินการประชุม 
 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี  
 พ.ศ.๒๕๖๔ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศเปิดสมัยประชุมสภาและพิจารณา 
 ตามระเบียบวาระ ต่อไปเชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ      - อ่านประกาศเปิดประชุมสภาฯ -  
ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ      -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒      รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ                          - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าสมัยวสิามัญ  สมัยที ่๖ 

 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที ่๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาฯ 
 ตรวจสอบก่อนแล้วมีข้อความตอนใด  ควรแก้ไข เพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญครับ 
      - หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไข กระผมขอถามที่ประชุมว่า  สมาชิกสภาฯ 
 ท่านใดเห็นชอบ  ให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า 
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๖ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  ลงวันที ่๒๕  ธันวาคม 2563 
 โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ 

มติที่ประชุม                             - สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา 
 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๖  ครัง้ที่ ๑ ประจำป ีพ.ศ.2563 
 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนี้ 
      รับรอง            12      เสียง 
      ไม่รับรอง           -       เสียง 
      งดออกเสียง        -       เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู้ถาม (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี ๔           เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี ๕                 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ ๕.๑ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑  การกำหนดจำนวนสมัยประชุม 
 สามัญประจำปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละ 
 สมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย 
 ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุม 
 สามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความใน  ข้อ  ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนโุลม 
      - กระผมจึงขอปรึกษาท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าว่า ในป ี
 พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ จะกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย มีกำหนด 
 สมัยละกี่วันและจะกำหนดวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย 
 เป็นวันใด และให้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไปคือปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
 เป็นวันใด มีระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปกี่วัน 
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 ขอเชิญท่านสมาชิก สภาฯ เสนอความเห็นครับ 
สมาชิกสภาฯ                              – กระผมนายประจวบ  ทวีบุญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า 

 หมู่ที่ 2 ขอเสนอให้กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔  จำนวน  2  สมัย 
 คือในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ กำหนดให้วนัที่ ๑ เปน็วันเริ่ม 
 สมัยประชุมมีกำหนด ๑๕ วัน และในเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔  เป็นสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
 กำหนดให้วันที่ ๑ เป็นวันเริ่มสมัยประชุม มีกำหนด ๑๕ วัน และขอให้กำหนด วันที ่๑ 
 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นวันเปดิประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป เป็นระยะเวลา ๑๕ วนั ครับ 

ประธานสภาฯ                              - มีสมาชิกสภาฯ อบต.ลาดหญ้าที่ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
      - หากไม่มีผมขอมติต่อสมาชิกสภาฯ อบต.ลาดหญ้าว่าท่านใดเห็นชอบให้กำหนด 
 สมัยประชุมตามที่นายประจวบ  ทวีบุญ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 2 เสนอโปรดยก 
 มือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม      -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔ 
 จำนวน 2 สมัย คือในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ มีระยะเวลาสมัย 
 ละ ๑๕ วันและกำหนดให้วันที่ ๑ เป็นวันเริ่มสมัยประชุมของแต่ละครั้ง และกำหนด  
 วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นวันเปิดประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป มีกำหนด  
 ๑๕ วัน  ดังนี้ 
      เห็นชอบ           12       เสียง 
      ไม่เห็นชอบ         -         เสียง 
      งดออกเสียง        -         เสียง  

ประธานสภาฯ                        ๕.๒ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
      - ในระเบียบวาระนี้จะเป็นการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ขององค์การบริหาร 
 ส่วนตำบลลาดหญ้า ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  
 ชี้แจงระเบียบฯ ให้ที่ประชุมทราบครับ 

เลขานุการสภาฯ                          - การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2)  
 พ.ศ.2548 ข้อ 89 ความว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  
 โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ให้กระทำได้เฉพาะกิจการ  ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 
 ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชน และสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน 
 รายได้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อน 
 ของประชาชน  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 (2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละ 
 ประเภทตามระเบียบแล้ว 
 (3)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง ดำเนนิการ 
 ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายใน 

 



- ๔ – 

 ระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำ และกรณีฉุกเฉิน 
 ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลัง และเสถียร 
 ภาพในระยะยาว” กระผมขอชี้แจงให้ที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบครับ 

ประธานสภาฯ                               - เมื่อท่านสมาชิกได้ทราบระเบียบฯ ดีแล้ว ต่อไป ขอเชิญท่านนายกองค์การบรหิาร 
 ส่วนตำบลลาดหญ้าเสนอญัตติ เชิญครับ 

นายก อบต.ลาดหญ้า                    - ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า 
 ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การบริหารสว่นตำบลลาดหญ้า 
 ขอเสนอญัตติเรื่องการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ 
 พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ได้อนุมัติข้อบัญญัติ 
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น เนื่องจากในการตั้ง 
 งบประมาณรายจ่าย บางรายการไม่ได้ตั้งจ่ายไว้และมีโครงการที่มีความจำเป็นเร่งดว่น 
 ต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน 
 ตำบลลาดหญ้า จึงมีจำเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมมาตั้งจ่าย 
 ดังรายละเอียดที่ได้เสนอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาต่อไปนี้ 
 (ขอมอบให้รองปลัดฯ อบต.ลาดหญ้า เป็นผู้ชี้แจง) 
 ๑. ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีจำนวน ๒๒,๐๗๕,๑๘๘.๙๘ บาท 
 ๒. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (กบท.) ประจำปีประมาณ 
     ๒๕๖๓ ตามระเบียบฯ ข้อ ๘๙(๑) จำนวน ๘๙๙,๑๕๐ บาท 
 3. กันเงินไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จำนวน ๓ เดือน และเงิน ๑๐% ของ 
     งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตามระเบียบฯ ข้อ ๘๙(๓) รวมเปน็เงิน 
     จำนวน  ๘,๕๓๒,๗๒๓.๑๐ บาทและโครงการค้างจ่าย ๔๗๕,๐๐๐ บาท 
 4. หักจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑ เมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน๒๕๖๔จำนวน๓,๕๒๘,๐๐๐บาท 
 5. คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้ เป็นเงิน ๔,๔๐๐,๓๑๕.๘๘ บาท 
 โครงการที่จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ มีดังนี้ 
 กองช่าง 
 1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน 
 คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านรางกระเจียวลาดหญ้า หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว  
 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 675  ตารางเมตร 
 ก่อสร้างตามแบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากำหนด 
 งบประมาณ 500,000.-บาท 
 หมายเหตุ  เพื่อความอำนวยความสะดวกให้ประชาชน 
 2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน 
 คอนกรีตเสริมเหล็กสายด้านข้างสนามกีฬา บ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ 3  ขนาดกว้าง 
 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800 
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 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า 
 งบประมาณ 500,000.-บาท 
 หมายเหตุ  เพื่อความอำนวยความสะดวกให้ประชาชน 
 3.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนน 
 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังหมู่บ้านลาดหญ้าเมืองใหม ่
 บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือรวมพ้ืนที่ 
 ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  900  ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า  
 กำหนด  งบประมาณ 498,000.-บาท 
 หมายเหตุ  เพื่อความอำนวยความสะดวกให้ประชาชน 
 4.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนน 
 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกคลองบ้านจันอุย หมู่ที่5 
 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
 760 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า กำหนด 
 งบประมาณ 441,000.-บาท 
 หมายเหตุ  เพื่อความอำนวยความสะดวกให้ประชาชน 
 5.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนน 
 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างสวนสบายบ้านหนองแก 
 หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือรวมพ้ืนที่ก่อสร้าง 
 ไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า กำหนด 
 งบประมาณ 499,000.-บาท 
 หมายเหตุ  เพื่อความอำนวยความสะดวกให้ประชาชน 
 6.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการเจาะบ่อบาดาล 
 พร้อมติดตั้งปั้มน้ำแบบจมน้ำ หมู่ที่ 6 จำนวน 2 บ่อ ก่อสร้างตามแบบแปลนและ 
 รายละเอียด อบต.ลาดหญ้า กำหนด 
 งบประมาณ 360,000.-บาท 
 หมายเหตุ  เพื่อความอำนวยความสะดวกให้ประชาชน 
 7.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการวางท่อส่งน้ำ 
 เพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 3 โดยวางท่อพีวีซีพร้อมอุปกรณ์ ก่อสร้างตามแบบแปลนและ 
 รายละเอียด อบต.ลาดหญ้า กำหนด 
 งบประมาณ 500,000.-บาท 
 หมายเหตุ  เพื่อความอำนวยความสะดวกให้ประชาชน 
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 8.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ 
 คสล.รูปตัวยูบริเวณบ้านพักใหม่ ซอย 5 หมู่ที่ 1 ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร 
 ลึกเฉลี่ย 0.25 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 132 เมตร  พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ก่อสร้างตามแบบแปลน 
 และรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า กำหนด งบประมาณ 500,000.-บาท 
 หมายเหตุ  เพื่อความอำนวยความสะดวกให้ประชาชน 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  3,798,000.-บาท 
 จึงขอเสนอให้สภาฯ อบต.ลาดหญ้าได้พิจารณาอนุมัติตามระเบียบฯ ต่อไป 

ประธานสภา ฯ      - เมื่อท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การ 
 บริหารส่วนตำบลลาดหญ้าและได้จัดส่งรายละเอียดให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้พิจารณา 
 ก่อนแล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอสอบถามหรือขออภิปรายหรือไม่ เชิญครับ 
      - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายอีก ผมขอถามที่ประชุมสภาองค์การบริหาร 
 ส่วนตำบลลาดหญ้าว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบและอนุมัติให้องค์การบริหารสว่นตำบลฯ 
 จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  เพ่ือจัดทำโครงการต่าง ๆ  
 ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าเสนอโปรดมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม - อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้  
           อนุมัติ        12          เสียง 
           ไม่อนุมัติ       -           เสียง 
           งดออกเสียง   -           เสียง 

ประธานสภาฯ   ๕.๓  ญัตติเรื่องการพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   ประจำปีงบประมาณ 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 
      - มอบให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ ครับ 

เลขานุการฯ      - ในระเบียบวาระนี้จะเป็นการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย 
 วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25๖3 ข้อ  27  การโอนเงนิ 
 งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
 คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
 จึงขอเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบครับ         

ประธานสภาฯ                     - ต่อไปจะเป็นการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 
 ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า 
 ได้เสนอญัตติ เชิญครับ 

นายชูชาติ  เสือส่าน      - ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า 
 ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า 
 ขอเสนอญัตติดังต่อไปนี้ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ได้พิจารณา 
 อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น 
 บัดนี้ ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า มีโครงการเร่งด่วนที่จำเป็นจะต้อง 
 ดำเนินการแต่มิได้ตั้งรายจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
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 จึงมีความจำเป็นต้องขอโอนเงินงบประมาณที่เหลือจ่ายตามโครงการและรายการต่าง ๆ  
 มาตั้งเป็นโครงการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามแผนงาน โครงการ 
 ในส่วนราชการต่าง ๆ  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมด้วยนี้ และขอเสนอสภา อบต.เพ่ือพิจารณา 
 อนุมัติ ต่อไป 
 สำนักปลัด 
 โอนลด  สำนักปลัด รายการที่ ๑ 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 งบดำเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ 
 ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา 
 สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 งบประมาณอนุมัติ 450,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 450,000.-บาท 
 จ านวนเงนิทีโ่อนลด 240,000.-บาท งบประมาณหลงัโอน 210,000.-บาท 
 โอนลด  ส านกัปลดั รายการที ่2 
 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป งานบรหิารทัว่ไป งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและ

สิง่ก่อสรา้ง 
 ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อ

ปรบัปรุง 
 ที่ดินรวมถึงรายจ่ายเพื่อดดัแปลงต่อเติมหรอืปรบัปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งท าให้ที่ดิน

สิง่ก่อสรา้ง 
 มมีลูค่าเพิม่ขึน้ 
 งบประมาณอนุมตั ิ2,000,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 1,669,000.-บาท 
 จ านวนเงนิทีโ่อนลด 600,000.-บาท งบประมาณหลงัโอน 1,069,000.-บาท 
 โอนลด  ส านกัปลดั รายการที ่3 
 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป งานวางแผนสถิติและวชิาการ งบด าเนินงาน  หมวด

รายจ่าย 
 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัปฏิบตัริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย

หมวด 
 อื่น  ๆ โครงการสนับสนุนการขบัเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพฒันาท้องถิน่และจงัหวดัแบบบ

รณูาการ 
 งบประมาณอนุมตั ิ90,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 90,000.-บาท  
 จ านวนเงนิทีโ่อนลด 90,000.-บาท งบประมาณหลงัโอน 0.-บาท 
 โอนลด  ส านกัปลดั รายการที ่4 
 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบั

อคัคภียั 
 งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใชส้อย ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบั



การ 
 ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆโครงการรณรงค์ป้องกันและลด

อุบตัเิหตุ 
 ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์ 
 งบประมาณอนุมตั ิ60,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 45,000.-บาท 
 จ านวนเงนิทีโ่อนลด 40,000.-บาท งบประมาณหลงัโอน 5,000.-บาท 
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 โอนลด  ส านกัปลดั รายการที ่5 
 แผนงานการศกึษา งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ งบด าเนินงาน  หมวดรายจ่ายค่า

ใชส้อย 
 ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย

หมวดอื่น  ๆ
 โครงการจดังานสบืสานประเพณี  
 งบประมาณอนุมตั ิ350,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 41,586.-บาท 
 จ านวนเงนิทีโ่อนลด 7,500.- บาท งบประมาณหลงัโอน 34,086.-บาท 
 โอนลด  กองสวสัดกิารและสงัคม  รายการที ่6 
 แผนงานสงัคมสงเคราะห ์งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห ์งบ

ด าเนินงาน 
 หมวดรายจ่ายค่าใชส้อย ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัิ

ราชการ 
 ทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการสภาเดก็และเยาวชน 
 งบประมาณอนุมตั ิ30,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 30,000.-บาท 
 จ านวนเงนิทีโ่อนลด 30,000.-บาท งบประมาณหลงัโอน 0.-บาท 
 โอนลด  กองสวสัดกิารและสงัคม  รายการที ่7 
 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน  งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แขง็ของ

ชุมชน 
 งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใชส้อย  ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการ

ปฏบิตั ิ
 ราชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการรกัษ์น ้า รกัษ์ป่า  รกัษ์

แผ่นดนิ 
 งบประมาณอนุมตั ิ32,000..-บาท งบประมาณก่อนโอน 32,000.-บาท 
 จ านวนเงนิทีโ่อนลด 30,000.-บาท งบประมาณหลงัโอน 2,000.-บาท 
 รวมโอนลดงบประมาณ 1,037,500.-บาท 
 โอนเพิม่ ส านกัปลดั รายการที ่1 



 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบั
อคัคภียั 

 งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภณัฑ ์ประเภทรายจ่ายครุภณัฑส์ านกังาน 
 โครงการจดัซือ้ถงัน ้าภยัแลง้ไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร จ านวน 20 ใบๆ

ละ 
 9,100.-บาท ขนาด 1,000 ลติร จ านวน 61 ใบๆละ 5,200.-บาท 
 (จดัหาตามบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ)์ 
 งบประมาณอนุมตั ิ0.-บาท งบประมาณหลงัโอน 0.-บาท จ านวนเงนิทีโ่อนเพิม่ 499,200.-

บาท 
 หมายเหตุ  ตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่เนื่องจากไม่ไดต้ัง้งบประมาณไว้ 
 โอนเพิม่ ส านกัปลดั โครงการที ่2 
 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบั

อคัคภียั 
 งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภณัฑ ์ประเภทรายจ่ายครุภณัฑก์ารเกษตร 
 โครงการจดัหาเครื่องสบูน ้าแบบหอยโขง่ เครื่องยนตเ์บนซนิ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 

แรงมา้ 
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 ราคาเครื่องละ 8,750.-บาท จ านวน 2 เครื่อง 
 (จดัหาตามบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ)์ 
 งบประมาณอนุมตั ิ0.-บาท งบประมาณหลงัโอน 0.-บาท  จ านวนเงนิทีโ่อนเพิม่ 17,500.-

บาท 
 งบประมาณหลงัโอน 17,500.-บาท 
 หมายเหตุ  ตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่เนื่องจากไม่ไดต้ัง้งบประมาณไว้ 
 โอนเพิม่ ส านกัปลดั โครงการที ่3 
 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบั

อคัคภียั 
 งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภณัฑ ์ประเภทรายจ่ายครุภณัฑก์ารเกษตร 
 โครงการจดัหาเครื่องสบูน ้าไฟฟ้าแบบจุ่ม ขนาด 3 นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง 
 (จดัหาโดยสบืราคาจากทอ้งตลาดเนื่องจากไม่มตีามบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ)์ 
 งบประมาณอนุมตั ิ0.-บาท งบประมาณหลงัโอน 0.-บาท  จ านวนเงนิทีโ่อนเพิม่ 20,800.-

บาท 
 งบประมาณหลงัโอน 20,800.-บาท 
 หมายเหตุ  ตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่เนื่องจากไม่ไดต้ัง้งบประมาณไว้ 
 โอนเพิม่ ส านกัปลดั โครงการที ่4 
 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป  งานบรหิารทัว่ไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่า



ครุภณัฑ ์
 ประเภทรายจ่ายครุภณัฑก์ฬีา โครงการจดัซือ้ พรอ้มตดิตัง้ครุภณัฑเ์ครื่องออก

ก าลงั 
 กายกลางแจง้ จ านวน 15 ชุด และเครื่องเล่น จ านวน 9 ชุด บรเิวณบา้นลาด

หญา้ 
 หมู่ที ่1 ตดิตัง้ตามแบบแปลนและรายละเอยีด อบต.ลาดหญา้ ก าหนด 
 งบประมาณอนุมตั ิ0.-บาท งบประมาณหลงัโอน 0.-บาท  จ านวนเงนิทีโ่อนเพิม่ 500,000.- 
 บาท  งบประมาณหลงัโอน 500,000.-บาท 
 หมายเหตุ  ตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่เนื่องจากไม่ไดต้ัง้งบประมาณไว้ 
 รวมโอนเพิม่งบประมาณ 1,037,500.-บาท 
 กองคลงั 
 โอนลด โครงการที ่1 
 แผนงานบรหิารทัว่ไป งานบรหิารงานคลงั งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภณัฑ์ 
 ประเภทรายจ่ายครุภณัฑส์ านกังาน  รายการค่าจดัซือ้เครื่องปรบัอากาศแบบตัง้

พืน้ 
 หรอืแบบแขวนขนาด 36,000 บทียี ูจ านวน 2 เครื่องๆ ละ 47,000.-บาท จดัหา 
 โดยสบืราคาจากทอ้งตลาด เนื่องจากไม่มตีามบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
 งบประมาณอนุมตั ิ94,000.-บาทงบประมาณก่อนโอน 94,000.-บาท จ านวน

เงนิ 
 ทีโ่อนลด 10,000.-บาท งบประมาณหลงัโอน 84,000.-บาท 
 โอนเพิม่ โครงการที ่1 
 แผนงานบรหิารทัว่ไป งานบรหิารงานคลงั งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภณัฑ ์
 ประเภทรายจ่ายครุภณัฑส์ านกังาน รายการค่าจดัซือ้โต๊ะประชุมย่อย พรอ้ม

เกา้อี ้
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 จ านวน 1 ชุด จดัหาโดยสบืราคาจากทอ้งตลาด เนื่องจากไม่มตีามบญัชรีาคา

มาตร 
 ฐานครุภณัฑ ์งบประมาณอนุมตั ิ0.-บาท งบประมาณก่อนโอน 0.-บาท  
 จ านวนเงนิทีโ่อนเพิม่ 10,000.-บาท งบประมาณหลงัโอน 10,000.-บาท 
 หมายเหตุ  เนื่องจากค่าจดัซือ้ดงักล่าวเดมิไม่ไดต้ัง้งบประมาณรายจ่ายไวจ้งึมี

ความ 
 จ าเป็นตอ้งโอนงบประมาณมาตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ 
 รวมโอนเพิม่จ านวน 10,000.-บาท 
 กองช่าง 
 โอนลด กองช่าง รายการที ่1 
 แผนงานอุตสาหกรรมละการโยธา งานก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานชุมชน งบ



ลงทุน 
 หมวดรายจ่ายค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสรา้งสิง่

สาธารณูปการ 
 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ซอยแยกท่าตะเคยีนบา้นทุ่งนานาง

หรอก  
 หมู่ที ่3 พรอ้มก่อสรา้งคลองรางระบายน ้าดา้นขา้ง ก่อสรา้งตามแบบแปลนและ 
 รายละเอยีด อบต.ลาดหญา้ ก าหนด 
 งบประมาณอนุมตั ิ500,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 500,000.-บาท 
 จ านวนเงนิทีโ่อนลด 500,000.-บาท งบประมาณหลงัโอน 0.-บาท 
 โอนลด กองช่าง รายการที ่2 
 แผนงานอุตสาหกรรมละการโยธา งานก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานชุมชน งบ

ลงทุน 
 หมวดรายจ่ายค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสรา้งสิง่

สาธารณูปการ 
 โครงการปรบัปรุงผวิจราจร ถนนภายในบา้นหนองแก หมู่ที ่7 โดยลงหนิคลุก

พรอ้ม 
 เกรดบดอดัแน่น จ านวนไม่น้อย 690 ลูกบาศกเ์มตร ก่อสรา้งตามแบบแปลน

และ 
 รายละเอยีด อบต.ลาดหญา้ก าหนด 
 งบประมาณอนุมตั ิ500,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 500,000.-บาท 
 จ านวนเงนิทีโ่อนลด 500,000.-บาท งบประมาณหลงัโอน 0.-บาท 
 โอนลด กองช่าง รายการที ่3 
 แผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารทัว่ไป งบลงทุน  หมวดราจ่ายค่าทีด่นิและ

สิง่ก่อสรา้ง 
 ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 
 รายการายจ่ายเพือ่ปรบัปรุงทีด่นิรวมถงึรายจ่ายเพือ่ดดัแปลงต่อเตมิหรอื

ปรบัปรุง 
 สิง่ก่อสรา้ง ซึง่ท าใหท้ีด่นิ สิง่ก่อสรา้งมมีลูค่าเพิม่ขึน้ 
 งบประมาณอนุมตั ิ3,750,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 2,595,200.-บาท 
 จ านวนเงนิทีโ่อนลด 70,000.-บาท งบประมาณหลงัโอน 2,525,200.-บาท 
 โอนลด กองสวสัดกิารสงัคม รายการที ่4 

 แผนงานสงัคมสงเคราะห ์งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห ์งบ
ด าเนินงาน 

 หมวดรายจ่ายค่าใชส้อย ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัิ
ราชการที ่
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 หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที ่
 ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
 งบประมาณอนุมตั ิ500,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 500,000.-บาท 
 จ านวนเงนิทีโ่อนลด 500,000.-บาท งบประมาณหลงัโอน 0.-บาท 
 โอนลด กองสวสัดกิารสงัคม รายการที ่5 
 แผนงานสงัคมสงเคราะห ์งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห ์งบ

ด าเนินงาน 
 หมวดรายจ่ายค่าใชส้อย ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัิ

ราชการที ่
 โครงการจดัฝึกอบรมและศกึษาดงูานกลุ่มอาชพีประชาชนในต าบลลาดหญา้ 
 งบประมาณอนุมตั ิ500,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 500,000.-บาท 
 จ านวนเงนิทีโ่อนลด 500,000.-บาท งบประมาณหลงัโอน 0.-บาท 
 โอนลด กองการศกึษา รายการที ่6 
 แผนงานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ งบด าเนินงาน 
 หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที ่
 ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจดังานสืบสวนประเพณีวนัลอย

กระทง 
 งบประมาณอนุมตั ิ350,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 61,586.-บาท 
 จ านวนเงนิทีโ่อนลด 20,000.-บาท งบประมาณหลงัโอน 41,586.-บาท 
 รวมโอนลดงบประมาณ 2,090,000.-บาท 
 โอนเพิม่ กองช่าง โครงการที ่1  
 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดนิ

และ 
 สิง่ก่อสรา้ง  ประเภทรายจ่ายค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณูปโภค  โครงการตดิตัง้ไฟส่อง

สว่าง 
 บรเิวณบา้นลาดหญ้า หมู่ที่ 1 ตดิตัง้ตามแบบแปลนและรายละเอยีด อบต.ลาด

หญา้ 
 งบประมาณอนุมตั ิ0.-บาท งบประมาณก่อนโอน 0.-บาท จ านวนเงนิทีโ่อนเพิม่ 
 500,000.-บาท งบประมาณหลงัโอน 500,000.-บาท 
 หมายเหตุ ตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่เนื่องจากไม่ไดต้ัง้งบประมาณไว้ 
 โอนเพิม่ กองช่าง โครงการที ่2 
 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดนิ

และ 
 สิง่ก่อสรา้ง  ประเภทรายจ่ายค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณูปโภค  โครงการตดิตัง้เสาไฟแสง



สว่าง 
 ถนน (LED) แบบโซล่าเซลล์ บรเิวณถนนสายท่าตะเคยีน บา้นทุ่งนานางหรอก หมู่

ที ่3 
 จ านวน 9 ตน้ ตดิตัง้ตามแบบแปลนและรายละเอยีด อบต.ลาดหญา้ ก าหนด 
 งบประมาณอนุมตั ิ0.-บาท งบประมาณก่อนโอน 0.-บาท จ านวนเงนิทีโ่อนเพิม่ 
 500,000.-บาท งบประมาณหลงัโอน 500,000.-บาท 
 หมายเหตุ ตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่เนื่องจากไม่ไดต้ัง้งบประมาณไว้ 
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 โอนเพิม่ กองช่าง โครงการที ่3 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน งบลงทุน  
 หมวดรายจ่ายค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสรา้งสิง่

สาธารณูปการ 
 โครงการปรบัปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรตีเป็นถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายหน้า 
 โรงเรยีนบา้นหนองแก หมู่ที ่7 ขนาดกวา้ง  5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 

เมตร  
 หรอืรวมพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า  875  ตารางเมตร   กอ่สรา้งตามแบบแปลนและรายละเอยีดที ่

อบต. 
 ลาดหญา้ ก าหนด 
 งบประมาณอนุมตั ิ0.-บาท งบประมาณก่อนโอน 0.-บาท จ านวนเงนิทีโ่อนเพิม่ 
 500,000.-บาท งบประมาณหลงัโอน 500,000.-บาท 
 หมายเหตุ ตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่เนื่องจากไม่ไดต้ัง้งบประมาณไว้ 
 โอนเพิม่ กองช่าง โครงการที ่4 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน งบลงทุน  
 หมวดรายจ่ายค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสรา้งสิง่

สาธารณูปโภค 
 โครงการก่อสรา้งแพสูบน ้าดว้ยระบบประปาบา้นทุ่งนานางหรอกพรอ้มอุปกรณ์ 
 บา้นทุ่งนานางหรอก หมู่ที ่3  ก่อสรา้งตามแบบแปลนและรายละเอยีด  อบต.ลาดหญา้  

ก าหนด 
 งบประมาณอนุมตั ิ0.-บาท งบประมาณก่อนโอน 0.-บาท จ านวนเงนิทีโ่อนเพิม่ 
 110,000.-บาท งบประมาณหลงัโอน 110,000.-บาท 
 หมายเหตุ ตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่เนื่องจากไม่ไดต้ัง้งบประมาณไว้ 
 โอนเพิม่ กองช่าง โครงการที ่5 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน งบลงทุน  
 หมวดรายจ่ายค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสรา้งสิง่

สาธารณูปการ 



 โครงการปรบัปรุงถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรตี เป็นถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ซอย
ต่างๆ 

 หมู่บา้นฟ้าสวยรมิแคว บา้นท่าหว ีหมู่ที ่4 ขนาดกวา้ง 4.50 เมตร ยาวรวม 
194 

 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืรวมพืน้ทีก่่อสรา้งไม่น้อยกว่า 873 ตารางเมตร  
ก่อสรา้ง 

 ตามแบบแปลนและรายละเอยีด อบต.ลาดหญา้ ก าหนด 
 งบประมาณอนุมตั ิ0.-บาท งบประมาณก่อนโอน 0.-บาท จ านวนเงนิทีโ่อนเพิม่ 
 480,000.-บาท งบประมาณหลงัโอน 480,000.-บาท 
 หมายเหตุ ตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่เนื่องจากไม่ไดต้ัง้งบประมาณไว ้
 รวมโอนเพิม่งบประมาณ 2,090,000.-บาท 

ประธานฯ      - รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารทีไ่ดแ้จกไวใ้หก้บัทุกท่านล่วงหน้าแลว้
ครบั 

 ไม่ทราบว่ามสีมาชกิท่านใดมขีอ้สงสยั จะซกัถามหรอืไม่ครบั ถา้ไม่มสีมาชกิ   
ท่านใดจะ 

 ซกัถาม กระผมขอมตทิีป่ระชุม หากสมาชกิ อบต.ท่านใดเหน็ชอบอนุมตัใิหโ้อน
เงนิ 
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 งบประมาณ ตามรายการทีท่่านองคก์ารบรหิารสว่นต าบลลาดหญา้ เสนอมาขอให้

ยกมอื 
 ลงมตดิว้ยครบั 

มตทิีป่ระชุม      -  อนุมตัเิป็นเอกฉนัท ์ใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

 ๒๕๖๔ ครัง้ที ่๖/๒๕๖๔ ดงันี้ 
      อนุมตั ิ         12        เสยีง 
      ไม่อนุมตั ิ       -          เสยีง 
      งดออกเสยีง    -          เสยีง 

ประธารสภาฯ                         ๕.๔ เรื่องขออนุมตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงค าชีแ้จงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครัง้ที ่๑ 
      - ต่อไปจะเป็นการพจิารณาเพือ่ขออนุมตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงค าชีแ้จง

ประกอบ 
 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครัง้ที ่๑ ขอใหเ้ลขานุการ

ชีแ้จง 
 ระเบยีบฯ ทีเ่กีย่วขอ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ เชญิครบั 



เลขานุการสภาฯ                            - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์ร
ปกครอง 

 สว่นทอ้งถิน่พ.ศ.25๖๓ ขอ้ 29 การแกไ้ขเปลีย่นแปลงค าชีแ้จงงบประมาณ
รายจ่าย 

 ในหมวดค่าครุภณัฑ ์ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง ทีท่ าใหล้กัษณะปรมิาณ คุณภาพ 
เปลีย่น 

 หรอืเปลีย่นแปลงสถานทีก่่อสรา้ง ใหเ้ป็นอ านาจอนุมตัขิองสภาทอ้งถิน่ครบั 
ประธานสภาฯ      - ต่อไปขอเชญิท่านนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลลาดหญา้เสนอญตัตติ่อ

สภา 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลลาดหญา้ ต่อไป เชญิครบั 

นายก อบต.ลาดหญ้า      - ท่านประธานสภาฯ ทีเ่คารพ และสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลลาด
หญา้ 

 ผูท้รงเกยีรต ิกระผมนายชูชาต ิเสอืสา่น นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลลาด
หญา้ 

 ขอเสนอญตัตดิงัต่อไปนี้ ตามทีส่ภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลลาดหญา้ได ้อนุมตัิ
งบประมาณ 

 รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไปแลว้ นัน้  เนื่องจากกองช่างได้
ตรวจสอบ 

 รายละเอยีดโครงการบางโครงการทีต่ ัง้ไวพ้บว่ามคีวามผดิพลาด จงึขอแกไ้ข 
เปลีย่น 

 แปลงรายละเอยีดประกอบงบประมาณรายจ่ายทีต่ ัง้ไวเ้พือ่แกไ้ขให้ถูกตอ้งจงึขอ
เสนอ 

 ญตัตเิพือ่ใหส้ภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลลาดหญ้าไดโ้ปรดพจิารณาอนุมตัิ
ครบั 

รองปลดั อบต.ลาดหญา้      - ขอชีแ้จงรายละเอยีดเปลีย่นแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 

 2564  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน  งบ
ลงทุน 

 หมวดรายจ่ายค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสรา้งสิง่
สาธารณูปการ 

 โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์บรเิวณโรงผลติน ้าประปาหมู่บา้นจนัอุย หมู่ที ่5 โดย
ก่อสรา้ง 

 ลานคอนกรตีเสรมิเหลก็และดาดคอนกรตีขา้งคลอง ซ่อมคลองสง่น ้า เพือ่
ป้องกนัน ้า 

 รัว่เขา้ลานและศาลาอเนกประสงคก์่อสรา้งตามแบบแปลนและรายละเอยีด 
อบต. 

 ลาดหญา้ ก าหนด ฉบบัแรก งบประมาณอนุมตั ิ500,000.-บาท 
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 ขอ้ความเดมิ  ไดแ้ก่ 
 1.เพือ่จ่ายเป็น โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์บรเิวณโรงผลติน ้าประปาหมู่บา้นจนัอุย  

หมู่ที ่5 
 โดยก่อสรา้งลานคอนกรตีเสรมิเหลก็และดาดคอนกรตีขา้งคลอง ซ่อมคลองสง่

น ้า  
 เพือ่ป้องกนัน ้ารัว่เขา้ลานและศาลาอเนกประสงค ์ก่อสรา้งตามแบบแปลนและ

รายละเอยีด 
 อบต.ลาดหญา้ ก าหนด ตาม 2552 และตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 
 เพิม่เตมิครัง้ที ่2 หน้า 24 ล าดบัที ่31 
 ขอ้ความใหม่  ไดแ้ก่ 
 1.เพือ่จ่ายเป็นค่า  โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์บรเิวณโรงผลติน ้าประปาหมู่บา้นจนัอุย  

หมู่ที ่5 
 โดยก่อสรา้งดาดคอนกรตีขา้งคลอง   เทดาดคอนกรตีบ่อทิง้น ้าประปาและตดิตัง้ไฟสอ่ง

สว่าง 
 ก่อสรา้งตามแบบแปลนและรายละเอยีด อบต.ลาดหญา้ก าหนด และแกไ้ข

เพิม่เตมิถงึ 
 (ฉบบัที ่6) พ.ศ.พ.ร.บ. สภาต าบล และ อบต. พ.ศ.2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 
 (ฉบบัที ่6) พ.ศ.2552 และตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564  
 เพิม่เตมิครัง้ที ่2 หน้า 24 ล าดบัที ่31 

ประธานสภาฯ            - เมื่อท่านนายกฯ ไดเ้สนอญตัตแิลว้ ขอใหท้ีป่ระชุมไดพ้จิารณาใน
รายละเอยีด 

 ตามบญัชแีกไ้ขเปลีย่นแปลงค าชีแ้จงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
2564 

 ครัง้ที ่๑ ทีไ่ดแ้จกใหล้่วงหน้าแลว้มสีมาชกิสภาฯ ท่านใดจะขออภปิรายหรอืไม่
เชญิครบั 

      - หากไม่มสีมาชกิท่านใดจะขออภปิรายอกี กระผมขอถามที่ประชุมว่าสมาชกิ
สภาฯ 

 ท่านใดมมีตเิหน็ชอบใหอ้นุมตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงค าชีแ้จงประกอบงบประมาณ
รายจ่าย 

 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครัง้ที ่๑ ตามทีท่่านนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลลาด
หญา้ 

 ไดเ้สนอญตัต ิไดโ้ปรด ยกมอืขึน้ดว้ยครบั 
มตทิีป่ระชุม      - มมีตอินุมตัเิป็นเอกฉนัท ์ ใหอ้นุมตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงค าชีแ้จงประกอบ

งบประมาณ 



 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครัง้ที ่๑ ดงันี้ 
      อนุมตั ิ        12         เสยีง 
      ไม่อนุมตั ิ       -          เสยีง 
      งดออกเสยีง    -          เสยีง 

ระเบยีบวาระที ่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 
ประธานสภาฯ      - ไม่ทราบว่าสมาชกิท่านใดมเีรื่องอื่น ๆ ทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมสภาฯ 

หรอืไม่ 
 เชญิครบัหากไม่ม ีกระผมขอขอบคุณท่านสมาชกิสภาฯ ทุกท่านทีม่าประชุมใน 
 วนัน้ี และขอปิดประชุมสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลลาดหญา้ สมยัสามญั 
 สมยัที ่๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  แต่เพยีงเท่านี้  
 เลิกประชุมเวลา   ๑6.๐๐ น. 
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                                                                            ลงชื่อ จ.อ.                          ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                                                                         (ณรงค์ธร   สวัสดิ์มี) 

                                                                            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

................................................................................. 

                 ตรวจแล้วถูกต้อง 

(ลงชื่อ)                           ประธานฯ 

              (นายสมศักดิ์  ชัยธรรม) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า หมู่ที่ 3  

 

(ลงชื่อ)    กรรมการ 

         (นางสาวถนอมขวัญ  สุขลาภ) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า หมู่ที่ ๔  

 

 

(ลงชื่อ)      กรรมการ 



            (นายสมชิต   เอี่ยมทอง) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า หมู่ที่ ๓ 

 

           ลงชื่อ                            ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                      (นายจรัญ  เสือส่าน) 

                                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า 

                                                             

 

    


