
ส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าชุน 
สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั งที่ 1  ประจ าปี 2559 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าชุน 
เมื่อวันที่    15  กันยายน   2559 

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

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสมโพชน์  สว่างภักดี ประธานสภา อบต. สมโพชน์  สว่างภักดี  
๒ นายวีระพงษ์  ทองอ่วม รองประธานสภา อบต. วีระพงษ์  ทองอ่วม  
๓ นายจิตร  ทักคุ้ม สมาชิกสภาฯ -  
๔ นายอ านวย  ผลจันทร์ สมาชิกสภาฯ อ านวย  ผลจันทร์  
๕ นายค ามล  สีเมือง สมาชิกสภาฯ -  
๖ นางสมภาร  ยอดโต สมาชิกสภาฯ สมภาร  ยอดโต  
๗ นางอุไร  กองจีน สมาชิกสภาฯ -  
๘ นางงาม  สืบสันติกุล สมาชิกสภาฯ งาม  สืบสันติกุล  
๙ นางกนกวรรณ  พรมแสง สมาชิกสภาฯ กนกวรรณ  พรมแสง  

๑๐ นางสมัย  จันทา สมาชิกสภาฯ สมัย  จันทา  
๑๑ นายบุญเลิศ  สิงหะวงค์ สมาชิกสภาฯ -  
๑๒ ว่าที่ ร.ต.บัณดิษฐ์  พันธุ์ช้าง สมาชิกสภาฯ บัณดิษฐ์  พันธุ์ช้าง  
๑๓ นายสังข์  ใคร้ทอง สมาชิกสภาฯ สังข์  ใคร้ทอง  
๑๔ นางสาวกรวิกา  วันพฤติ สมาชิกสภาฯ กรวิกา  วันพฤติ  
๑๕ นายม่าน  บุดดา สมาชิกสภาฯ ม่าน  บุดดา  
๑๖ นายภูวเดช  แก้ววิลัย สมาชิกสภาฯ  - ลาออก 
๑๗ นายเจตน์  รุ่งเรือง สมาชิกสภาฯ เจตน์  รุ่งเรือง  
๑๘ นายประวิทย์  ไวเกิด สมาชิกสภาฯ ประวิทย์  ไวเกิด  
๑๙ นายบุญท า  อุปรี สมาชิกสภาฯ บุญท า  อุปรี  
๒๐ นางนิยม  พรมแสง สมาชิกสภาฯ นิยม  พรมแสง  
๒๑ นายสมคิด  ปานนิล สมาชิกสภาฯ สมคิด  ปานนิล  
๒๒ นางเบญจภรณ์  แก้ววิลัย สมาชิกสภาฯ เบญจภรณ์  แก้ววิลัย  
๒๓ นางพรรณนา  อินผัด สมาชิกสภาฯ พรรณนา  อินผัด  
๒๔ นางเพชรไทย  อุประ สมาชิกสภาฯ เพชรไทย  อุประ  
25 นายประนอม  ทิพย์เคลือบ สมาชิกสภาฯ ประนอม  ทิพย์เคลือบ  
26 นางจันทร์แรม  ใสยาน้อย สมาชิกสภาฯ -  
27 นายค ามูล  ตามา สมาชิกสภาฯ ค ามูล  ตามา  
28 นางแสงระวี  มิ่งรอด สมาชิกสภาฯ แสงระวี  มิ่งรอด  
29 นายสมบูรณ์  ใสยาน้อย สมาชิกสภาฯ สมบูรณ์  ใสยาน้อย  
30 นางธัญชนก  ธัญภัครัชกร สมาชิกสภาฯ ธัญชนก  ธัญภัครัชกร  
 



 ๒ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
31 นายประมิน  จงใจรบ สมาชิกสภาฯ ประมิน  จงใจรบ  
32 นายประดับ  หาทรัพย์ สมาชิกสภาฯ ประดับ  หาทรัพย์  
33 นายช านาญ  รือชัย สมาชิกสภาฯ ช านาญ  รือชัย  
34 นายสมจิตร  พรรณนา สมาชิกสภาฯ สมจิตร  พรรณนา  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นางภรภัทร  เทืองน้อย นายก  อบต. ภรภัทร  เทืองน้อย  
2 นายสมาน  ดีหมี เลขานุการ นายกฯ สมาน  ดีหม ี  
3 นายอนุชัย  ใต้กิ เลขานุการสภา อบต.น้ าชุน อนุชัย  ใต้กิ  

 
 ผู้เข้าร่วมประชุม  29 คน 
 ผู้ไม่มาประชุม        3    คน 
 ลาประชุม             5  คน 
 เริ่มประชุมเวลา  09.0๐  น. 
  เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุม  นายสมโพชน์  สว่างภักดี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนน้ าชุน   
ท าหน้าทีป่ระธานในที่ประชุม  ด าเนินการประชุม 
 
ระเบียบวารที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

- มีมติ  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2
ประจ าปี 2559   เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2559  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
   ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   งบประมาณ  พ.ศ. 2559  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลชุนพิจารณามี 
   รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  ขอโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบบุคลากร 
หน่วยงานส านักปลัด  หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว  ประเภท
เงินเดือน  ( ฝ่ายการเมือง )  รายการ เงินเดือนนายก/รองนายก งบประมาณอนุมัติ  
612,960  บาท  งบประมาณก่อนโอน  380,640  บาท  โอนครั้งนี้จ านวน  
289,200.-  บาท  

-  เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน หน่วยงานกองช่าง  งบ
ลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  1  สายบ้านนายเป  ขนาดถนน  8  เมตร  



 ๓ 
หนา  0.20  เมตร ยาว  450 เมตร ปริมาตรลูกรัง 720  ลูกบาศก์เมตร  พร้อม
ปรับเกลี่ย    รายละเอียดตามแบบ อบต. น้ าชุน ก าหนดงบประมาณ  289,200.-  
บาท 

2.  ขอโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2559  ตาม
รายละเอียด ดังนี้ 
2.1  ขอโอนงบประมาณ  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  หน่วยงาน
ส านักปลัด  งบอุดหนุน  หมวดรายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว  
ประเภทรายจ่าย  เงินเดือน ( ฝ่ายการเมือง )  รายงานเงินเดือนนายก/ รองนายก 
งบประมาณอนุมัติ  612,960  บาท  งบประมาณก่อนโอน  91,440.-   บาท    
โอนครั้งนี้ จ านวน   70,320.- บาท   
2.2 ขอโอนงบประมาณ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานงานทั่วไป  งบ 
บุคคากร  หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว  ประเภทเงินเดือนฝ่าย
การเมือง  รายการค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก  งบประมาณอนุมัติ  
45,600.-  บาท  งบประมาณก่อนโอน  24,700.-  บาท  โอนครั้งนี้ จ านวน  
22,800.-  บาท   
2.3  ขอโอนงบประมาณ  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หน่วยส านักปลัด  
งบบุคลากร  หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว  ประเภทเงินเดือนฝ่าย
การเมือง )  รายการเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก  งบประมาณอนุมัติ  
45,600  บาท  งบประมาณ ก่อนโอนงบประมาณ   24,700.- บาท  โอนครังนี้
จ านวน  22,800.- บาท 
2.4  ขอโอนงบประมาณ    แผนงานบริการงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  
หน่วยงานส านักปลัด งบบุคลากร  หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว  
ประเภทเงินเดือน  ( ฝ่ายประจ า )  รายการเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณอนุมัติ  
2,122,080.- บาท  งบประมาณก่อนโอน 946,720 .- บาท  โอนครั้งนี้  จ านวน  
317,880.- บาท รวมงบประมาณที่โอน  433,800.- บาท 
-  เพ่ือตั้งจ่าย แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หน่วยงานกองช่าง  งบ
ลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ  
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  5  สายข้างโรงเรียนกาญจนา  ขนาดถนนกว้าง  
12  เมตร  หนา 0.12  เมตร  ยาว 450  เมตร  ปริมาตรลูกรัง  1,080  ลูกบาศก์
เมตร   รายละเอียดตาม อบต.น้ าชุน ก าหนด  งบประมาณ  433,800.- บาท 

   3.  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  หน่วยงาน 
ส านักปลัด  งบบุคคลกร  หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว  ประเภท 
เงินเดือนฝ่ายประจ า  รายการเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณอนุมัติ  2,122,080  บาท 
 งบประมาณก่อนโอน  628,840.- บาท  โอนครั้งนี้  55,000.- บาท  
-  เพ่ือตั้งจ่าย แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หน่วยงานกองช่าง  งบลงทุน 
  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ  ค่าปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่  6  สายบ้านนายเพ็ญศักดิ์  ขนาดกว้าง  3  เมตร  หนา 0.20 
  เมตร ยาว 227  เมตร ปริมาตรลูกรัง   137  ลูกบาศ์กเมตร รายละเอียดตามแบบ 



 ๔ 
 
 
 
 อบต. น้ าชุนก าหนดงบประมาณ   55,000.- บาท 
4.ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  หน่วยงาน 
ส านักปลัด  งบบุคคลกร  หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว  ประเภท 
เงินเดือนฝ่ายประจ า  รายการเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณอนุมัติ  2,122,080  บาท 
 งบประมาณก่อนโอน  573,840.- บาท  โอนครั้งนี้  19,200- บาท  
-  เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน หน่วยงานกองช่าง งบลงทุน  

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  6   สายบ้านนายนาม  ขนาดถนนกว้าง  3  เมตร หนา    
0.20  เมตร   ปริมาตรดินลูกรัง  43  ลูกบาศ์กเมตร  รายละเอียดตามแบบ อบต. 
น้ าชุน ก าหนด 

5. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  หน่วยงาน 
ส านักปลัด  งบบุคคลกร  หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว  ประเภท 
เงินเดือนฝ่ายประจ า  รายการเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณอนุมัติ  2,122,080  บาท 
 งบประมาณก่อนโอน  554,640.- บาท  โอนครั้งนี้  4,800.- บาท  
-  เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หน่วยงานกองช่าง  งบ

ลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง   หมู่ที่  6   สายนายจ าปี  ขนาดถนนกว้าง  3  เมตร  
หนา  0.20  เมตร ยาว  20  เมตร พร้อมลูกรัง  12  ลูกบาศ์กเมตร  รายละเอียด
ตามแบบ  อบต. น้ าชุนก าหนด งบประมาณ  4,800.- บาท 

6.ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- โอนงบประมาณ  พ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  

หน่วยงาน   ส านักปลัด  งบบุคคลกร  หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ าและค่าจ้าง
ชั่วคราว  ประเภท   เงินเดือนฝ่ายประจ า  รายการเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณ
อนุมัติ  2,122,080  บาท  งบประมาณก่อนโอน  549,840.- บาท  โอนครั้งนี้  
19,200.- บาท  

- เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หน่วยงานกองช่าง  งบ
ลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ  
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  7  สายบ้านนางเมษา  ขนาดถนนกว้าง  4 
เมตร  หนา  0.20  เมตร ยาว  60  เมตร พร้อมลูกรัง  48 ลูกบาศ์กเมตร  
รายละเอียดตามแบบ  อบต. น้ าชุนก าหนด งบประมาณ  19,200.- บาท 

7.ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- โอนงบประมาณ  พ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  

หน่วยงาน   ส านักปลัด  งบบุคคลกร  หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ าและค่าจ้าง
ชั่วคราว  ประเภท   เงินเดือนฝ่ายประจ า  รายการเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณ



 ๕ 
อนุมัต ิ 2,122,080  บาท  งบประมาณก่อนโอน  530,640.- บาท  โอนครั้งนี้  
19,200.- บาท  

- เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หน่วยงานกองช่าง  งบ
ลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ   
ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 7  สายบ้านนายมนัส ขนาดกว้าง 4  เมตร หนา  0.20  
เมตร  ยาว  60  เมตร ปริมาตรลูกรัง  48  ลบ.ม.  รายละเอียดตาม อบต. น้ าชุน 
ก าหนด  งบประมาณ  19 ,200.-  บาท 
 

8.ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- โอนงบประมาณ  พ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  

หน่วยงาน   ส านักปลัด  งบบุคคลกร  หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ าและค่าจ้าง
ชั่วคราว  ประเภท   เงินเดือนฝ่ายประจ า  รายการเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณ
อนุมัต ิ 2,122,080  บาท  งบประมาณก่อนโอน  511,440.- บาท  โอนครั้งนี้  
21,600- บาท  

- เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หน่วยงานกองช่าง  งบ
ลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ   
ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 7  สายบ้านนางละมัย   ขนาดกว้าง  3.50   เมตร หนา  
0.20  เมตร  ยาว  76  เมตร ปริมาตรลูกรัง 54  ลบ.ม.  รายละเอียดตาม อบต. น้ า
ชุน ก าหนด  งบประมาณ  21,600.-  บาท 

9.ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- โอนงบประมาณ  พ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  

หน่วยงาน   ส านักปลัด  งบบุคคลกร  หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ าและค่าจ้าง
ชั่วคราว  ประเภท   เงินเดือนฝ่ายประจ า  รายการเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณ
อนุมัต ิ 2,122,080  บาท  งบประมาณก่อนโอน  489,840.- บาท  โอนครั้งนี้  
257,100- บาท  

- เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หน่วยงานกองช่าง  งบ
ลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ   
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9  สายประปา ขนาดกว้าง  4   เมตร หนา  0.20  
เมตร  ยาว 800  เมตร ปริมาตรลูกรัง 640  ลบ.ม.  รายละเอียดตาม อบต. น้ าชุน 
ก าหนด  งบประมาณ  257,100.-  บาท 

10.ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- โอนงบประมาณ  พ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  

หน่วยงาน   ส านักปลัด  งบบุคคลกร  หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ าและค่าจ้าง
ชั่วคราว  ประเภท   เงินเดือนฝ่ายประจ า  รายการเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณ
อนุมัต ิ 2,122,080  บาท  งบประมาณก่อนโอน  232,740.- บาท  โอนครั้งนี้  
33,700.- บาท  

- เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หน่วยงานกองช่าง  งบ
ลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ   



 ๖ 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10  สายบ้านนายประนอม ขนาดกว้าง  6   เมตร 
หนา  0.20  เมตร  ยาว 70  เมตร ปริมาตรลูกรัง 84  ลบ.ม.  รายละเอียดตาม 
อบต. น้ าชุน ก าหนด  งบประมาณ  33,700.-  บาท 

11.ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- โอนงบประมาณ  พ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  

หน่วยงาน   ส านักปลัด  งบบุคคลกร  หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ าและค่าจ้าง
ชั่วคราว  ประเภท   เงินเดือนฝ่ายประจ า  รายการเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณ
อนุมัต ิ 2,122,080  บาท  งบประมาณก่อนโอน  199,040.- บาท  โอนครั้งนี้  
27,300.- บาท  

- เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หน่วยงานกองช่าง  งบ
ลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ   
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  12   สายบ้านนางเครือวัลย์   ขนาดกว้าง  4  
เมตร หนา  0.20  เมตร  ยาว 85  เมตร ปริมาตรลูกรัง 68  ลบ.ม.  รายละเอียด
ตาม อบต. น้ าชุน ก าหนด  งบประมาณ  27,000.-  บาท 

12.ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2559  ดังนี้ 
12.1 โอนงบประมาณ  พ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  

หน่วยงาน   ส านักปลัด  งบบุคคลกร  หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ าและค่าจ้าง
ชั่วคราว  ประเภท   เงินเดือนฝ่ายประจ า  รายการเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณ
อนุมัต ิ 2,122,080  บาท  งบประมาณก่อนโอน  171,740.- บาท  โอนครั้งนี้  
25,020.- บาท  

12.2 โอนงบประมาณ  พ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  
หน่วยงาน   ส านักปลัด  งบบุคคากร  หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ าและค่าจ้าง
ชั่วคราว  ประเภท   เงินเดือนฝ่ายประจ า  รายการเงินเพ่ิมต่าง ๆ  ของพนักงาน   
งบประมาณอนุมัติ  250,000 บาท  งบประมาณก่อนโอน  226,000.- บาท  โอน
ครั้งนี้  220,000.- บาท  

12.3 โอนงบประมาณ  พ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  
หน่วยงาน   ส านักปลัด  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ าและค่าจ้าง
ชั่วคราว  ประเภท   เงินเดือนฝ่ายประจ า  รายการเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      
งบประมาณอนุมัติ  1,840,800.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  768,125.- บาท  
โอนครั้งนี้  204,880.- บาท  

- เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หน่วยงานกองช่าง  งบ
ลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ   
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  12  สายไซโล    ขนาดกว้าง  8 เมตร หนา  
0.20  เมตร  ยาว 700  เมตร ปริมาตรลูกรัง  1,120 ลบ.ม.  รายละเอียดตาม 
อบต. น้ าชุน ก าหนด  งบประมาณ  449,900.-  บาท 

13.  โอนงบประมาณ  พ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 
   หน่วยงาน   ส านักปลัด  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว 



 ๗ 
  ประเภท   เงินเดือนฝ่ายประจ า  รายการเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      
งบประมาณ อนุมัติ  1,840,800.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  563,245.- บาท  
โอนครั้งนี้  160,600.- บาท  

- เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หน่วยงานกองช่าง  งบ
ลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ   
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  14  เชื่อม หมู่ที่  13    ขนาดกว้าง  8 เมตร 
หนา  0.20  เมตร  ยาว 280 เมตร ปริมาตรลูกรัง  400 ลบ.ม.  รายละเอียดตาม 
อบต. น้ าชุน ก าหนด  งบประมาณ  160,600.-  บาท 

 
14.  โอนงบประมาณ  พ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 
   หน่วยงาน   ส านักปลัด  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว 

  ประเภท   เงินเดือนฝ่ายประจ า  รายการเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      
งบประมาณ อนุมัต ิ 1,840,800.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  402,645.- บาท  
โอนครั้งนี้  9,600.- บาท  

- เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หน่วยงานกองช่าง  งบ
ลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ   
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  16  สายบ้านนายด ารง    ขนาดกว้าง  3 เมตร 
หนา  0.20  เมตร  ยาว 40 เมตร ปริมาตรลูกรัง  24 ลบ.ม.  รายละเอียดตาม 
อบต. น้ าชุน ก าหนด  งบประมาณ   9,600.-  บาท 

15.  โอนงบประมาณ  พ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 
   หน่วยงาน   ส านักปลัด  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว 

  ประเภท   เงินเดือนฝ่ายประจ า  รายการเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      
งบประมาณ อนุมัติ  1,840,800.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  393,045.- บาท  
โอนครั้งนี้  9,600.- บาท  

- เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หน่วยงานกองช่าง  งบ
ลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ   
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  16  สายบ้านนายพรชัย ขนาดกว้าง  3 เมตร 
หนา  0.20  เมตร  ยาว 40 เมตร ปริมาตรลูกรัง  24 ลบ.ม.  รายละเอียดตาม 
อบต. น้ าชุน ก าหนด  งบประมาณ   9,600.-  บาท 

16.  โอนงบประมาณ  พ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 
   หน่วยงาน   ส านักปลัด  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว 

  ประเภท   เงินเดือนฝ่ายประจ า  รายการเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      
งบประมาณ อนุมัติ  1,840,800.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  383,445.- บาท  
โอนครั้งนี้  7,200.- บาท  

- เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หน่วยงานกองช่าง  งบ
ลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ   
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  16  สายบ้านยายทัน ขนาดกว้าง  5 เมตร หนา  
0.20  เมตร  ยาว 25 เมตร ปริมาตรลูกรัง  18 ลบ.ม.     รายละเอียดตาม อบต. 
น้ าชุน ก าหนด  งบประมาณ   7,200.-  บาท 



 ๘ 
 
 

17.  โอนงบประมาณ  พ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 
   หน่วยงาน   ส านักปลัด  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว 

  ประเภท   เงินเดือนฝ่ายประจ า  รายการเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      
งบประมาณ อนุมัติ  1,840,800.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  376,245.- บาท  
โอนครั้งนี้  9,200.- บาท  

- เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หน่วยงานกองช่าง  งบ
ลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ   
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  16  สายบ้านตาย้าย ขนาดกว้าง  8 เมตร หนา  
0.20  เมตร  ยาว 14 เมตร ปริมาตรลูกรัง  23 ลบ.ม.     รายละเอียดตาม อบต. 
น้ าชุน ก าหนด  งบประมาณ   9,200.-  บาท 

18.  โอนงบประมาณ  พ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 
   หน่วยงาน   ส านักปลัด  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว 

  ประเภท   เงินเดือนฝ่ายประจ า  รายการเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      
งบประมาณ อนุมัติ  1,840,800.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  367,045.- บาท  
โอนครั้งนี้  24,100.- บาท  

- เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หน่วยงานกองช่าง  งบ
ลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ   
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  16  สายบ้านตาหนา ขนาดกว้าง  6 เมตร หนา  
0.20  เมตร  ยาว 50 เมตร ปริมาตรลูกรัง  60 ลบ.ม.     รายละเอียดตาม อบต. 
น้ าชุน ก าหนด  งบประมาณ   24,100.-  บาท 

19.  โอนงบประมาณ  พ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 
   หน่วยงาน   ส านักปลัด  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว 

  ประเภท   เงินเดือนฝ่ายประจ า  รายการเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      
งบประมาณ อนุมัติ  1,840,800.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  342,945.- บาท  
โอนครั้งนี้  10,000.- บาท  

- เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หน่วยงานกองช่าง  งบ
ลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ   
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  16  สายบ้านแม่นารี ขนาดกว้าง  3.50 เมตร 
หนา  0.20  เมตร  ยาว 35 เมตร ปริมาตรลูกรัง  25 ลบ.ม.     รายละเอียดตาม 
อบต. น้ าชุน ก าหนด  งบประมาณ   10,000.-  บาท 

20.  โอนงบประมาณ  พ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 
   หน่วยงาน   ส านักปลัด  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว 

  ประเภท   เงินเดือนฝ่ายประจ า  รายการเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      
งบประมาณ อนุมัติ  1,840,800.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  332,945.- บาท  
โอนครั้งนี้  25,300.- บาท  

- เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หน่วยงานกองช่าง  งบ
ลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ   



 ๙ 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  16  สายบ้านยายยัง  ขนาดกว้าง  3.50 เมตร 
หนา  0.20  เมตร  ยาว 90 เมตร ปริมาตรลูกรัง  63   ลบ.ม.     รายละเอียดตาม 
อบต. น้ าชุน ก าหนด  งบประมาณ   25,300.-  บาท 

21.  โอนงบประมาณ  พ.ศ. 2559  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 
   หน่วยงาน   ส านักปลัด  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว 

  ประเภท   เงินเดือนฝ่ายประจ า  รายการเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      
งบประมาณ อนุมัติ  1,840,800.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  307,645.- บาท  
โอนครั้งนี้  139,520.- บาท  
-โอนงบประมาณ   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 

    หน่วยงาน   ส านักปลัด  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ าและค่าจ้าง 
    ชั่วคราว ประเภท   เงินเพ่ิมต่างๆ  ของพนักงาน  งบประมาณอนุมัติ  464,400.-   
    บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  358,552.- บาท  โอนครั้งนี้ จ านวน 
     317,480.-บาท  

รวมงบประมาณ  ที่ขอโอน  457,000.- บาท 
- เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หน่วยงานกองช่าง  งบ

ลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ   
ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  6  สายบ้านนายหน า  ขนาดกว้าง 6 เมตร  หนา 0.15  
เมตร  ยาว 150  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่าง  900  ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการ 1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบ อบต. น้ าชุนก าหนด  เป็นเงิน  
457,000.- บาท 

22.-ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2559  ดังนี้ 
  22.1โอนงบประมาณ   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 
    หน่วยงาน   ส านักปลัด  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ าและค่าจ้าง 
    ชั่วคราว ประเภท   เงินเพ่ิมต่างๆ  ของพนักงาน  งบประมาณอนุมัติ  464,400.-   
    บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  41,072.- บาท  โอนครั้งนี้ จ านวน 
     22,520.-บาท  
  22.2 โอนงบประมาณแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หน่วยงานส านักปลัด 
  งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  รายการค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ 
รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน 
ต าบลและพนักงานจ้างที่ได้รับค าสั่งให้ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ  งบประมาณอนุมัติ  
 20,000  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  20,000.-  บาท  โอนครั้งนี้จ านวน 

            20,000.- บาท 
 22.3  ขอโอนงบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานทั่วไป  หน่วยงาน 

ส านักปลัด  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  รายการ 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าเลี้ยงรับรอง  การประชุม  หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน  ตรวจ 
   งานเยี่ยมชม ทัศนศึกษาดูงาน  ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว231  ลงวันที่  28   
   กรกฎาคม  2548  งบประมาณอนุมัติ 100,000 บาท  งบประมารคงเหลือก่อนโอน 

 100,000.- บาท  โอนครั้งนี้ จ านวน  64,480 .-บาท 



 ๑๐ 
 
รวมงบประมาณท่ีขอโอน  107,000.-  บาท                                   
-  เพ่ือตั้ง จ่ายแผนงานเคหะชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หน่วยงานกองช่าง  หมวดค่าท่ี

ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการค่าก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่ 7  เชื่อม  หมู่ที่  6  จุดหัวสะพาน  ขนาดกว้าง  4  เมตร หนา  0.15  
เมตร  ยาว 50  เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  200  ตาราเมตร  พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน   1  ป้าย  รายละเอีดตาม อบต.  ก าหนด  งบประมาณ 
107,000.- บาท  

23.ขออนุมัติโอนงบประมาณประเภทรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2559  ตามรายละเอียดดังนี้   
23.1  ขอโอนงบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  หน่วยงาน
ส านักปลัด งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี
การ  รายการเพ่ือบุคคลที่มานิเทศงาน   ตรวจงาน  เยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงาน  
งบประมาณอนุมัติ  100,000.-  บาท  งบประมารคงเหลือก่อนโอน  35,520  บาท  
โอนครั้งนี้ จ านวน  15,520.- บาท 
23.2  ขอโอนงบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  หน่วยงาน
ส านักปลัด  งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายการ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์  เป็นยางพารา  ยางใน  
แบตเตอรี่  หัวเทียน ฯลฯ  งบประมาณอนุมัติ  200,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน  196,416.57  บาท  จ านวนที่ขอโอน  100,000  บาท   
23.3  ขอโอนงบประมาณรายจ่ายแผนงานบริหารงานทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งบด าเนิน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  เช่นป้ายประชาสัมพันธ์   ผ้า  สี  พู่กัน ส าหรับเขียน
ป้านและอ่ืน ๆ  งบประมาณอนุมัติ  15,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
15,000.-  โอนครั้งนี้  จ านวน  15,000.- บาท    
23.4  ขอโอนงบประมาณรายจ่าย  แผนงานบริหารงานทั่วไป เคหะและชุมชน  งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หน่วยงาน ส านักปลัด  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบ
ก่อสร้างที่ท าการส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุ  งบประมาณอนุมัติ  
120,000.-  บาท   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  120,000.-    บาท  โอนครั้งนี้  
จ านวน  120,000.-  บาท  
23.5  ขอโอนงบประมาณ  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน  หน่วยงาน กองช่าง  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้าง
ชั่วคราว  ประเภทเงินเดือน  ( ฝ่าย ประจ า )   รายการ เงินค่าตอบแทนพนักงานจาง  
งบประมาณอนุมัติ  216,000.-  บา  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  216,000.-   บาท  
โอนครั้งนี้ จ านวน  108,480.-  บาท  
รวมโอนครั้งนี้  359,000- บาท  
-  เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หน่วยงานกองช่าง  งบ

ลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  รายการ



 ๑๑ 
ค่าก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที่  9  สายบ้านนางเสน่ห์  ขนาดกว้าง  5  เมตร  หนา  
0.15  เมตร ยาว  140  เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่าง  700  ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบ อบต. น้ าชุนก าหนด เป็นเงิน  
359,000.- บาท 

24.  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2559  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 24.1  ขอโอนงบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป  
หน่วยงานส านักปลัด  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว  
ประเภทเงินเดือน  ( ฝ่ายประจ า )  รายการเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  งบประมาณ
อนุมัติ  216,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   107,520.- บาท  โอนครั้งนี้  
107,520.- บาท   
 24.2 ขอโอนงบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว  
ประเภทเงินเดือนน ( ฝ่ายประจ า )  รายการเงินเพ่ิมต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง  
งบประมาณ  48,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  48,000.-  บาท  โอนครั้ง
นี้  48,000.-   บาท    
 24.3  ขอโอนงบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน  หน่วยงานกองช่าง  หมวดค่าตอบแทน  ประเภท
ค่าตอบแทน  การปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการ
ปฎิบัติงานนอกเวลา  ราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่ได้รับค าสั่งให้
ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามหนังสือที่  มท  0808.4/ว 1562  ลงวันที่  15  
พฤษภาคม  2550  งบประมาณอนุมัติ  10,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
10,000.-  บาท  โอนครั้งนี้  จ านวน  10,000.- บาท  
 24.4   ขอโอนงบประมาณรายจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานบราหรงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หน่วยงานกองช่าง งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  
ประเภทเงินช่วยเหลือบุตรตามระเบียบของทางราชการ  งบประมาณ  10,000.- บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  10,000.-  บาท  โอนครั้งนี้  10,000.- บาท 
 24.5   ขอโอนงบประมาณรายจ่าย แผนงาน เคหะและชุมชนนงานบริหารงาน
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  หน่วยงานกองช่าง  งบด าเนินการ  หมวดค่าตอบแทน  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  
รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  งบประมาณอนุมัติ  30,000.-  บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  30,000.- บาท  โอนครั้งนี้ จ านวน  30,000.-  บาท    
 24.6  ขอโอนงบประมาณรายจ่ายแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  
งบบุคลากร  หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว  ประเภทเงินเดือน ( ฝ่าย
ประจ า )  รายการเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณอนุมัติ  1,080,120. บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  305,930.- บาท  โอนครั้งนี้  จ านวน  200,000.-   
บาท   
 24.7  ขอโอนงบประมาณรายจ่ายแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
หน่วยงานกองคลัง  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือนค่าจ้าง ประจ าและค่าจ้างชั่วคราว  



 ๑๒ 
ประเภทเงินเดือนฝ่ายประจ า รายงานเงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงาน  งบประมาณอนุมัติ  
70,000.-  บาท  งบประมาณก่อนโอน  60,625 บาท  โอนครั้งที่จ านวน  60,000.-  
บาท   
 24.8  ขอโอนงบประมาณรายจ่ายแผนงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  
หน่วยงานกองคลัง  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว   
ประเภทเงินเดือนฝ่ายประจ า  รายการค่าตอบแทนพนักงาน         งบประมาณอนุมัติ  
300,000.- บาท  งบประมาณก่อนโอน  177,470  โอนครั้งนี้จ านวน  25,480.-  
บาท   
รวมงบประมาณท่ีขอโอน  491,000.- บาท   
-  เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หน่วยงานกองช่าง  งบ

ลงทุนหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการค่า
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  10  สายบ้านนายใจ  ขนาดกว้าง  6  เมตร  หนา 0.15  
เมตร  ยาว  140  เมตร  หรอืมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่าง  840  ตารางเมตร  พร้อม
ป้ายโครงการ    ป้าย  รายละเอียด ตามแบบ  อบต.  น้ าชุน  ก าหนด  งบประมาณ  
491,000.-  บาท    

25.  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2559 ตามรายการดังต่อไปนี้ 
25.1  ขอโอนงบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หน่วยงานกอง
คลัง  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว  ประเภทเงินเดือน 
( ฝ่ายประจ า )  รายการค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  งบประมาณอนุมัติ  300,000.-  บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 151,990.- บาท  โอนครั้งนี้จ านวน  124,520.-  บาท   
25.2  ขอโอนงบประมาณแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หน่วยงานกองคลัง  
งบบุคลากร  หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว  ประเภทเงินเดือน( ฝ่าย
ประจ า )  รายการเงินเพ่ิม ต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง  งบประมาณอนุมัติ 48,000.-  บาท  
งบประมาณก่อนโอน  26,000.- บาท  โอนครั้งนี้ จ านวน  20,000.- บาท 
25.3  ขอโอนงบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบด าเนิน งาน  
ค่าตอบแทน  ประเภท  ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  งบประมาณอนุมัติ  100,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
100,000.-  บาท  โอนครั้งนี้  จ านวน  90,000.- บาท   
25.4  ขอโอนงบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หน่วยงานกอง
คลัง   งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  ประเภทค่าตอบแทน  การปฎิบัติงานนอกเวลา  
รายการตามหนังสือที่  มท 0808.4/ว  1562  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2550  
งบประมาณอนุมัติ  10,000.-  บาท  โอนครั้งที่จ านวน  10,000.-  บาท 
25.5  ขอโอนงบประมาณแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย หน่วยงานส านักปลัด  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  รายการ 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น  รายค่าใช้จ่าย
ตามโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันภัยให้แก่ อปพร.  งบประมาณอนุมัติ  150,000.- 
บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  150,000.-   บาท โอนครั้งนี้  
จ านวน  24,180.- บาท  เป็นเงิน  268,700.- บาท  



 ๑๓ 
-  เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หน่วยงานกองช่าง  หมวด

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการค่าก่อสร้าง
ถนน  คสล.  หมู่ที่ 16  สายสหมิตร  ขนาดกว้าง  5  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว  
100  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  500  ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน  1  ป้าย  รายละเอียด  ตามแบบ อบต.  น้ าชุนก าหนด  งบประมาณ  
268,700.- บาท   

26.  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2559  ตามรายการดังต่อไปนี้  
 26.1  ขออนุมัติโอนงบประมาณ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  หน่วยงานส านักปลัด  งบด าเนินงาน  หมวด
ค่าตอบแทน  ประเภทรายจ่าวเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน  รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันภัยให้แก่ อปพร.  
งบประมาณอนุมัติ  150,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  125,820.-  
บาท  โอนครั้งนี้จ านวน  125,820.-  บาท   
 26.2  ขอโอนงบประมาณแผนงาน การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  และระงับอัคคีภัย  งบด าเนินงาน  หน่วยงานส านักปลัด  หมวดค่าวัสดุ  
ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  
เครื่องแบบ อปพร.  จ านวน  50 ชุด  ๆละ  1,900.- บาท งบประมาณอนุมัติ  
95,200.-บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  218,000.- บาท   
 -  เพ่ือตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หน่วยงานกองช่าง  
งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  15   จจุดหน้าบ้านนายอุกกฤษฎ์  
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  398  ตารางเมตร   พร้อมตีเส้นจราจร  งบประมาณ  
218,000.- บาท               
  

ประธานฯ  - ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุนมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือ 
   สอบถามการโอนงบประมารรายจ่าย หรือไม่ 
 
ที่ประชุม  - ไม่มีการอภิปราย 
ประธานฯ  -  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม  -  มีมติ  อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ย  จ านวน    26  รายการเป็นเอกฉันท์   
 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 - เรื่อง   ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2559   
 
 
ประธานฯ  - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้เสนอขออนุมัติขอกันเงินงบประมาณประจ าปี 
   งบประมาณ  พ.ศ . 2559  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 



 ๑๔ 
1.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ที่  1  สายบ้านนายเป  289,200.- บาท 
2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่ 5  สายโรงเรียนกาญจนา 433,800.- บาท 
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่  6  สายบ้านนายเพ็ญศักดิ์  55,000.-  

บาท 
4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 สายบ้านนายนาม 19,200.-บาท 
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6  สายบ้านนายจ าปี 4,800.-บาท 
6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 สายบ้านนางเมษา 19,200.- บาท 
7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7  สายบ้านนายมนัส 19,200.- บาท 
8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7  สายบ้านนางละมัย  21,600.- บาท 
9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายประปา 257,100.- บาท 
10. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 สายบ้านนายประนอม33,700.-บาท 
11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12สายบ้านนางเครือวัลย์ 27,300.-บาท 
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  15  จุดหน้าบ้านนายอุกฤษฎ์ 218,000.-บาท 
13. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 16  สายบ้านตาย้าย  9,200.- บาท 
14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16  สายสหมิตร 268,700.- บาท 
15. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 16  สายบ้านตาหนา  24,100.- บาท 
16. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  9  สายบ้านนายเสน่ห์  359,000.-  บาท   
17. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  6  เชื่อม  หมู่ที่ 7  จุดหัวสะพาน  107,000.-  

บาท   
18. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 เชื่อม หมู่ที่ 13  160,600.- บาท 
19. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 16  สายบ้านยายยัง  25,300.- บาท 
20. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมุ่ที่  6 สายบ้านนายหน า    457,000.- บาท 
21. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 16 สายบ้านนายด ารง 9,600.- บาท 
22. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 16 สายบ้านนายพรชัย  9,600.- บาท 
23. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 16 สายบ้านนายทัน   7,200.- บาท 

รวมงบประมาณท่ีขอกันเงิน  จ านวน  3,786,300.- บาท  
นายอนุชัย  ใต้กิ  -ชี้แจงรายละเอียดการกันเงินงบประมาณ 
ปลัด อบต.   ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ 

เก็บรักษาเงิน  และการตรวจรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.   2554  
รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  3 )  พ.ศ. 2558  ข้อ  59  ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นอีกต่อไป  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่งปีหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรค
หนึ่ง  ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกปีหนึ่งต่อสภาท้องถิ่นหรือกรณีมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี    กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงิน
และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว  หากไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว  
ให้เงินจ านวน นั้นตกเป็นเงินสะสม 



 ๑๕ 
 
 
 

ประธานฯ  -  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะอภิปรายการขออนุมัติกันเงินหรือไม่ 
ที่ประชุมฯ  -  ไม่มีการอภิปราย 
ประธานฯ  -  ขอมติที่ประชุมสภาฯ 
ที่ประชุมฯ  -  มีมติ  อนุมัติให้กันเงินงบประมาณเป็นเอกฉันท์   
ระเบียบวารที่  5   เรื่องอ่ืนฯ   

-  ไม่มี  
ปิดประชุมเวลา  12.20  น. 
 

 (ลงชื่อ)     อนุชัย ใต้กิ      ผูบ้ันทึกการประชุม 
 (นายอนุชัย ใต้กิ) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน 
 

           (ลงชื่อ)    สมโพชน์ สว่างภักดี 
          (นายสมโพชน์ สว่างภักดี) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน 

คณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุม 
   (ลงชื่อ 
              (นายเจตน์  รุ่งเรือง) 

   (ลงชื่อ       
             (นายสมจิตร พรรณนา) 

   (ลงชื่อ)       
              (นางสมัย จันทา) 


