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

เริ่มประชุมเวลา     ๑๐.๐๐ น. 

                          เมื่อที่ประชุมพร้อม นายจรัญ เสือส่าน ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมและ 
     ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
  -  ขอแจ้งในที่ประชุมว่า นายสัณหโชติ  เทียนชัย รองนายก อบต.ลาดหญ้า  ลาป่วย 
นางอัจฉรา  อ่วมทอน เลขานุการสภาฯ ลาป่วย และนายสมจิตร์   เนียมประยูร สมาชิก
สภาฯ ลาป่วย ครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒      เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ 

ประธานสภาฯ        -  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑       
ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๐ ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาฯ 
ตรวจสอบก่อนแล้ว กระผมขอให้ที่ประชุมพิจารณา หากมีข้อความใดท่ีผิดพลาดจะแก้ไข 
ขอให้เสนอต่อที่ประชุมด้วย เชิญครับ 
          - หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไข กระผมขอถามท่ีประชุมว่าสมาชิก
สภาฯท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาด
หญ้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ 
โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม                     - เห็นชอบ-  

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  เสนอให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

ประธานฯ  ๓.๑ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายครั้งที่  ๑๒ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งบัญชีงบประมาณรายจ่าย ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาฯ 
ได้ตรวจสอบ ล่วงหน้าแล้ว กระผมขอให้ท่านนายก อบต.ลาดหญ้า เป็นผู้ชี้แจงครับ 

 นายชูชาติ  เสือส่าน  กระผมขออนุญาต ประธานสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด ตามบัญชีโอนเงิน 
นายก อบต.ลาดหญ้า      งบประมาณรายจ่ายครั้งที่ ๑๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีการเสนอขอพิจารณา

โอนเงินอยู่ทั้งหมด จ านวน  ๕ รายการ เป็นรายการโอนเงินในส่วนของ กองช่าง จ านวน  
๒  รายการ และกองสวัสดิการสังคม จ านวน  ๓ รายการ  ดังนี้ 
กองช่าง 

   รายการที่ ๑ 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน 



-๒- 
 
งานไฟฟ้าและถนน  หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งานที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองแก หมู่ที่ ๗ จ านวน ๒ บ่อ 
 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.ลาดหญ้าก าหนด 
 
โอนเพิ่ม  ๓๖๐,๐๐๐.-บาท 

 โอนลด 
 ด้านบริการงานทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

  - โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 จ านวน  ๓๖๐,๐๐๐.-บาท 
 เหตุผลในการโอน เนื่องจากโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองแก หมู่ที่ ๗ ไม่ได้ตั้ง

งบประมาณไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ จ านวนเงิน ๓๖๐,๐๐๐.-บาท  
มาตั้งจ่ายรายการดังกล่าว จากโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน 
ทรัพย์สิน จ านวนเงิน ๓๖๐,๐๐๐.- บาท  

 
รายการที่ ๒ 

 ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสโมสร บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ ๑  

 มีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๙๓๓   ตร.ม.   
ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.ลาดหญ้าก าหนด 

 โอนเพิ่ม  ๑,๔๕๓,๐๐๐.-บาท 
 โอนลด (จ านวน ๘ รายการ) 
 ๒.๑  ด้านบริการงานทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

  - โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 จ านวน ๓๔๐,๐๐๐.-บาท 
    ๒.๒ ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา   

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

  - โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกส าหรับครูและนักเรียนระดับ ป.๖ 
 จ านวน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท 
 



-๓- 
 

๒.๓ ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าใช้สอย   
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

  - โครงการเสริมทักษะด้านการอาชีพระยะสั้นให้กับเด็กในวัยเรียน 
 จ านวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท 
 

๒.๔ ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
-อุดหนุนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
จ านวน ๑๒๐,๐๐๐.-บาท 

 ๒.๕  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

  - โครงการด าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
จ านวน ๕๐,๐๐๐.-บาท 
๒.๖  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ  ค่าวัสดุกีฬา 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรฯ   
จ านวน ๙๐,๐๐๐.-บาท 

   ๒.๗  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  หมวดค่าใช้สอย   
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

    - โครงการจัดงานพิธีลอยกระทงเฉลิมพระเกียรติ 
   จ านวน ๔๐๐,๐๐๐.-บาท 

๒.๘  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
 - โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จ านวน ๕๓,๐๐๐.-บาท 
เหตุผลในการโอน  เนื่องจากโครงการก่อสร้างถนน หมู่ที่ ๑ ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงมี
ความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ จ านวนเงิน ๑,๔๕๓,๐๐๐.-บาท มาตั้งจ่ายรายการ
ดังกล่าว 

 



-๔- 
 
กองสวัสดิการสังคม 
รายการที่ ๑ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
 -โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น “การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์” 

 
โอนเพิ่ม  ๒๑๐,๐๗๑.๘๐ บาท 
โอนลด (จ านวน ๒ รายการ) 
๑.๑  ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
-โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
จ านวนเงิน   ๙๐,๐๗๑.๘๐  บาท 
๑.๒  ด้านบริหารงานทั่วไป  แผนงานรักษาความสงบภายใน   งานบริหารงานทั่วไป
เกีย่วกับการรักษาความสงบภายใน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
-จัดซื้อชุดดับเพลิง จ านวน ๒ ชุด 
จ านวนเงิน  ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
เหตุผลในการโอน เนื่องจากงบประมาณฯเดิมตั้งไว้ไม่เพียงพอ  
รายการที่ ๒ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง 
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองสวัสดิการ เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐ 
โอนเพิ่ม ๓๔,๒๙๐.- บาท 
โอนลด  ด้านบริหารงานทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง 
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
จ านวน  ๓๔,๒๙๐.- 
เหตุผลในการโอน เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณฯไว้ 
รายการที่ ๓ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
-ค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้างกองสวัสดิการ 
เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐ 
โอนเพิ่ม ๕,๕๖๕.- บาท 



-๕- 

 
โอนลด ด้านบริหารงานทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 
- เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง 
จ านวน ๕,๕๖๕.- บาท 
เหตุผลในการโอน เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณฯไว้ 

 
การโอนครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า  ตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
๒๕๔๑  ข้อ  ๒๗  ขอให้ท่านประธานฯ  พิจารณาต่อไปครับ 

 
ประธานฯ  ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาท่านใดสงสัย  จะขอสอบถามข้อมูล  หรืออภิปราย 

อ่ืนใด  ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มีกระผมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  หากท่านสมาชิก
เห็นชอบให้โอนงบประมาณตามรายการที่ได้กล่าวไปแล้วขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  - 

๓.๒  เรื่องการพิจารณาบัญชีจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประธานฯ  ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาบัญชีจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กระผมขอให้ท่านนายก อบต.ลาดหญ้า เป็นผู้ชี้แจงครับ 

นายชูชาติ  เสือส่าน  กระผมขออนุญาต ประธานสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ ตามบัญชีขอ 
นายก อบต.ลาดหญ้า อนุญาตจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากมีความ

จ าเป็นเร่งด่วนและไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  จ านวน  ๑  โครงการ  ดังนี้ 

 โครงการที่ ๑  
 แผนงานเคหะและชุมชน  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  งานไฟฟ้า ถนน 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหวี หมู่ ๔ สายเกวียนหัก  
 ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

 ๑,๗๕๐ ตร.ม.  
ก่อสร้างตามแบบแปลน และรายการที่ อบต.ลาดหญ้าก าหนด  

 งบประมาณ ๑,๓๖๐,๐๐๐.-บาท   
*(ขอจ่ายขาดเงินสะสม อบต.ลาดหญ้า จ านวน ๖๘๐,๐๐๐.-บาท) 
 
 
 
 



-๖- 

 
ประธานฯ   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกไว้ให้กับทุกท่านล่วงหน้าแล้วครับ 
 ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย จะซักถามอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีสมาชิก   ท่านใด

จะซักถาม กระผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หากท่านใดเหน็ชอบให้จ่ายขาดเงิน
สะสม จ านวน  ๑ รายการ ที่ฝ่ายบริหารเสนอมา ขอให้ยกมือลงมติด้วยครับ 

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  - 

 ๓.๓ เรื่องการพิจารณาขออนุญาตเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบการจ่ายขาดเงินสะสม 
      (ครั้งที่ ๒)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

ประธานฯ  ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาเพ่ือขออนุญาตเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบการ
จ่ายขาดเงินสะสม(ครั้งที่ ๒)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๑  รายการ ซึ่ง 
บัญชีงบประมาณรายจ่าย ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบ ล่วงหน้าแล้ว กระผม
ขอให้ท่านนายก อบต.ลาดหญ้า เป็นผู้ชี้แจงครับ 

 นายชูชาติ  เสือส่าน  กระผมขออนุญาต ประธานสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด เพ่ือขออนุญาต 
นายก อบต.ลาดหญ้า เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบการจ่ายขาดเงินสะสม(ครั้งที่ ๒)  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 
  ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า    ได้ประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลลาดหญ้า สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๐   เมื่อวันที่  
๒๗  เมษายน ๒๕๖๐   และได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น  กระผม ได้รับแจ้งจาก กองช่าง ว่า จะขออนุญาต เปลี่ยนชื่อโครงการ 
ในบัญชีโครงการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ในรายการที่ ๒ จ านวน ๑  โครงการ  ดังนี้ 

   โครงการเดิม 

     โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล.บริเวณสายด้านข้างสนามกีฬา บ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔ 
ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และขนาดกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ตาราง
เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.  ลาดหญ้าก าหนด   
งบประมาณ ๔๐๒,๐๐๐.- บาท 

   โครงการใหม่ 

     โครงการ ปรับปรุง ถนน คสล.บริเวณสายด้านข้างสนามกีฬา บ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔ 
ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และขนาดกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ตาราง
เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.  ลาดหญ้าก าหนด   
งบประมาณ ๔๐๒,๐๐๐.- บาท 



- ๗ - 

เหตุผลในการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบการจ่ายขาดเงินสะสม เนื่องจาก
เมื่อพิจารณาจากลักษณะงานแล้ว เป็นการปรับปรุง มิใช่การก่อสร้างใหม่ 

นายจรัญ  เสือส่าน  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกไว้ให้กับทุกท่านล่วงหน้า   แล้วครับไม่
ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย จะซักถามอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีสมาชิก   ท่านใดจะ
ซักถาม กระผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หากท่านใดเห็นชอบให้อนุญาต
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบการจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน  ๑ รายการ ที่ฝ่ายบริหาร
เสนอมา ขอให้ยกมือลงมติด้วยครับ 

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  - 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง  อื่น ๆ  

   -  ไม่มี  - 

นายจรัญ  เสือส่าน  ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ หรือไม่ 
  ประธานสภาฯ เชิญครับหากไม่มี กระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ และ

ขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๒ แต่
เพียงเท่านี้   

  ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๒  
ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๐  วันที่  ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๐ เวลา  ๑๒.๐๐  น. 

 

     ลงชื่อ  ปราสาทพร  หิรัญกุล    บันทึก 
             (นายประสาทพร หิรัญกุล) 
        รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า     

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
.......................................................................................  
 

    ตรวจแล้วถูกต้อง 
 
(ลงชื่อ)       มานะ   ทองรอด            ประธานฯ 
  (รอ้ยเอกมานะ   ทองรอด) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า หมู่ที่ ๕  
 
 
(ลงชื่อ)     ถนอมขวัญ  สุขลาภ            กรรมการ 
  (นางสาวถนอมขวัญ  สุขลาภ) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า หมู่ที่ ๔  



- ๘ - 

 
 
(ลงชื่อ)      สมชิต   เอี่ยมทอง            กรรมการ 
           (นายสมชิต   เอี่ยมทอง) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า หมู่ที่ ๓ 

 

 

                                                               ลงชื่อ      จรัญ เสือส่าน ผู้รับรองรายงานการประชุม 
              (นายจรัญ เสือส่าน) 
                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 
 
 
 
 
 



ค าอธิบาย 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ ๕  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

………………………………………………………………… 
เริ่มต้นที่การโอนเงินของ กองช่าง  จ านวน ๒ รายการ  ดังนี้ 
๑.โอนเพิ่ม จ านวน ๔๙๖,๐๐๐.-บาท  (เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้)   
- โครงการก่อสร้างถนนข้ามห้วยล าตะเพิน  บ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ ๓  
โดย โอนลด จาก   - โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพฯ  จ านวนเงิน ๔๙๖,๐๐๐.- บาท 
๒. โอนเพิ่ม จ านวน ๑๓๔,๐๐๐.-บาท  (เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้)   
- โครงการซ่อมปั๊มสูบน้ า สถานีสูบน้ าหน้าหมู่บ้านจิณวรา หมู่ที่ ๔   
โดย โอนลด จาก   - โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพฯ  จ านวนเงิน ๑๓๔,๐๐๐.- บาท 
ส านักงานปลัด  จ านวน  ๒  รายการ 
 ๓. โอนเพิ่ม จ านวน ๒๕,๐๐๐.-บาท  (เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้)   
- จดัซื้อเครื่องขยายเสียงหมู่ที่ ๖ จ านวน ๑ เครื่อง 
โดย โอนลด จาก   - โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพฯ  จ านวนเงิน ๒๕,๐๐๐.- บาท 
๔. โอนเพิ่ม จ านวน ๔,๓๐๐.-บาท  (เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้)   
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จ านวน ๑ เครื่อง 
โดย โอนลด จาก   - โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพฯ  จ านวนเงิน ๔,๓๐๐.- บาท  
 
     ตั้งไว้  โอนลด    คงเหลือ 
โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพฯ (หน้า๑๐๖)  ๘๐๐,๐๐๐.-  ๑๐๐,๐๐๐.-(ครั้งที่ ๔)     ๗๐๐,๐๐๐.- 
-โอนลดรายการที่ ๑(ครั้งที่ ๕)   ยอดยกมา ๗๐๐,๐๐๐.-  ๔๙๖,๐๐๐.-   ๒๔๐,๐๐๐.- 
-โอนลดรายการที่ ๒(ครั้งที่ ๕)   ยอดยกมา ๒๔๐,๐๐๐.-  ๑๓๔,๐๐๐.-     ๗๐,๐๐๐.- 
-โอนลดรายการที่ ๓(ครั้งที่ ๕)   ยอดยกมา  ๗๐,๐๐๐.-    ๒๕,๐๐๐.-     ๔๕,๐๐๐.- 
-โอนลดรายการที่ ๑(ครั้งที่ ๕)   ยอดยกมา  ๔๕,๐๐๐.-      ๔,๓๐๐.-     ๔๐,๗๐๐.- 



 
 
 


