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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
สมัยประชุม  สมยัสามัญ  สมัยที่  1  

ครั้งท่ี  1 /2562 
วัน ที่  21 เดือน  กุมภาพันธ ์ พ.ศ.  2562 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
********************** 

ผู้มาร่วมประชุม 
ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น หมายเหต ุ
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นายสมัย  อุดง 
นางสาววินัย    ค าด า 
นายทองหล่วน  ไชยจ า 
นายพนัส  ศรีแก้ว 
นายสามิตร  สุทโท 
นางกุลจิรา  ก าเหนิด 
นายขจร    พรมบุตร 
นายวิรัตน์  กลิ่นไกล 
นางวันเพ็ญ  วินิจฉัย 
นายนิรัน  ลามะให 
นายตุ๊   บุญมาก 
นายอ านวย  สุขสอาด 
นายสมคิด   ตุมา 
นางดวงกมล   นนทวงษ์ 
นางวราภรณ์  ศรีอวน 
นายณรงค์สิทธ์ิ    อุดง 
นายชัยมงคล  หัสดง 
นายจรัญ   หัสดง 
นายสุวิทย์  ขอนรัง 
นายเทิดทูน  โนนค าภา 
นายจักริน  แสนหนองชาติ 
นางชุติกาญจน์  สายจันทร์ 
นางจ าปี  เหง่าทองหลาง  
นางจิราพร   ลีละศาสตร์ 

ประธานสภา อบต.เขาสามสิบ 
รองประธานสภา อบต.เขาสามสิบ 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  1 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  2 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  2 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  3 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  4 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  4 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  5 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  5 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  6 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  6 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  7 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  8 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  8 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  9 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  10 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  10 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  11 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  12 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  12 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  13 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  13 
เลขานุการสภา อบต. เขาสามสิบ 

สมัย  อุดง 
วินัย    ค าด า 
ทองหล่วน  ไชยจ า 
พนัส  ศรีแก้ว 
สามิตร  สุทโท 
กุลจิรา  ก าเหนิด 
ขจร  พรมบุตร 
วิรัตน์  กลิ่นไกล 
วันเพ็ญ  วินิจฉัย 
นิรัน  ลามะให 
ตุ๊   บุญมาก 
อ านวย  สุขสอาด 
สมคิด   ตุมา 
ดวงกมล  นนทวงษ์ 
วราภรณ์  ศรีอวน 
ณรงค์สิทธ์ิ    อุดง 
-ลา- 
-ลา- 
สุวิทย์  ขอนรัง 
-ลาป่วย- 
จักริน  แสนหนองชาติ 
ชุติกาญจน์  สายจันทร์ 
จ าปี  เหง่าทองหลาง 
จิราพร  ลีละศาสตร์ 
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ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายจรัญ  ข าสุขเลศิ 
นายทองอินทร์ ชมโท 
นายสุดใจ  ประกอบผล 
นายกิตติ  บุญมาก 
นายธนโชติ  วงษ์ธรรม 
นายดุสติ  บุญธรรม 
นายบุญน้อม  ฉุนกระโทก 
นายไสว  แสงสุด 
นายชโนดม  สายจันทร ์
นายวิชาญ  นาด ี
นายสมพงษ์  แสนหาญ 
นายพลอย  รามภักด ี
นายส าราญ  หัสดง 
นายสุนทร  กงแก้ว 
นายด ารง  มะลิวัลย ์
นางพิศมร  เพิ่มพูน 
นางสาวพรนภา  จิวาลักษณ ์
นางสาวชุลีพร  พ้นธาต ุ
 

 
นายก อบต.เขาสามสิบ 
รองนายก อบต.เขาสามสิบ 
รองนายก อบต.เขาสามสิบ 
เลขานุการนายก อบต.เขาสามสิบ 
ก านันต าบลเขาสามสิบ 
ผญบ.ม.1 
ผญบ.ม.3 
ผญบ.ม.12 
ผญบ.ม.13 
ผญบ.ม.4 
ผญบ.ม.11 
ผญบ.ม.10 
ผญบ.ม.6 
ผรส. 
หัวหน้าส านักปลัด 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
ผอ.กองช่าง 
ผช.จพง.ธุรการ 
 

 
จรัญ  ข าสุขเลิศ 
ทองอินทร์  ชมโท 
สุดใจ  ประกอบผล 
กิตติ  บุญมาก 
ธนโชติ  วงษ์ธรรม 
ดุสิต  บุญธรรม 
บุญน้อม  ฉุนกระโทก 
ไสว  แสงสดุ 
ชโนดม  สายจันทร ์
วิชาญ  นาดี 
สมพงษ์  แสนหาญ 
พลอย  รามภักด ี
ส าราญ  หัสดง 
สุนทร  กงแก้ว 
ด ารง  มะลิวลัย ์
พิศมร  เพิ่มพูน 
พรนภา  จิวาลักษณ ์
ชุลีพร  พ้นธาตุ 
 

 

 
เริ่มประชุมเวลา    09.00   น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

-ไม่มี-    
 
ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชมุสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี  1/2561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

เมื่อวัน ที่  28  เดือน  ธันวาคม  2561 
   นายสมัย  อุดง   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสบิ  ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลเขาสามสิบได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบฯ  สมัยสามัญ 
สมัยที่  4  ครั้งท่ี  1/2561  เมื่อวัน ที่  28  เดือน  ธันวาคม  2561  ว่าได้เขียนรายงานการประชุมถูกต้องตรงกันกับการประชุม
หรือไม่  ถ้าหากไม่ถูกต้องตรงกันมสีมาชิกท่านใดจะขอแกไ้ขรายงานการประชุมในครั้งนี้ ก็ขอเชิญเสนอแก้ไขได้เชิญครับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

   ถ้าหากท่านสมาชิกไม่มีข้อทักท้วงหรือมีข้อแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามญั สมัยที่  4  ครั้งที่  
1/2561  เมื่อวัน ที่  28  เดือน  ธันวาคม  2561  ก็ขอมติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้หรือไม่ขอมตคิรับ 
   ที่ประชุม  มีมติรับรอง   20  เสียง  
   มีสมาชิกท่านใดมีมติไม่รับรอง  ขอมติครับ    -ไม่ม-ี 
   มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียง  ขอมติครับ       -ไม่ม ี

 
 

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องเพ่ือทราบ 
 
   - ไม่มี - 
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ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 

4.1 ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี  2562 
นายสมัย    อุดง  ประธานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2554  หมวด  2  การประชุม 
ข้อ  21  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม

สามัญประจ าปีของแต่ละสมยัในปีนั้น  วันเริ่มสมยัประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี
สมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแตล่ะปี  โดยให้น าความในข้อ  11  มา
บังคับใช้โดยอนุโลม 

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น  พร้อมทั้งปิดประกาศไว้
ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ  11  (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมี
สมัยประชุมสามัญกี่สมัย  แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน   

 การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ก าหนด 

ในส่วนของกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 53 “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย
แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนด” 

วรรคสี่  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 
   ก็ขอให้ท่านสมาชิกฯได้เสนอว่าจะก าหนดสมัยประชุมกี่สมัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขอเชิญเสนอได้
ครับ 
   นายตุ๊  บุญมาก  สมาชิกสภา อบต.เขาสามสิบ หมู่ที่ 6  เสนอ จ านวน 4 สมัย  มีผู้รับรอง  2  คน  
คือ  1.นายสมคิด  ตุมา  สมาชิกหมู่ที่ 7   2.นางดวงกมล  นนท์วงษา สมาชิกหมู่ที ่8   เป็นผู้รับรอง 
 

   นายสมัย    อุดง  ประธานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ     มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่าง
อื่นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ให้ถือว่าในปี พ.ศ.2562  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบก าหนดสมัยประชุมเป็น 4   สมัย  โดยการ
ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1/2562 ที่ได้ประชุมในวันนี้ถือเป็นสมัยแรกของปี  พ.ศ.2562    ก็ขอให้ท่านสมาชิกเสนอว่าสมัยที่ 2 และ
สมัยต่อไปจะเริ่มเมื่อไหร่ และแต่ละสมัยมีก าหนดกี่วันขอเชิญเสนอได้ครับ 
 

      นายอ านวย  สุขสอาด  สมาชิกสภา อบต.เขาสามสิบ หมู่ที่ 6  เสนอให้สมัยที่ 2   เริ่มวันที่  12  
มิถุนายน  2562  มีก าหนด 15  วัน มีผู้รับรอง  2  คน  คือ  1.  นายตุ๊ บุญมาก  สมาชิกสภา  อบต.เขาสามสิบ หมู่ที่  6   2. นาง
กุลจิรา  ก าเหนิด  สมาชิกสภา อบต.เขาสามสิบ หมู่ท่ี 3  
 

    นายสมัย    อุดง  ประธานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ   มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น
อีกหรือไม่   ถ้าไม่มีก็ถือว่าสมัยประชุมสมัยที่  2  เริ่มวันท่ี  12  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ก็ขอให้ท่านสมาชิกเสนอว่าสมัยที่ 3 และ
สมัยต่อไปจะเริ่มเมื่อไหร่ และแต่ละสมัยมีก าหนดกี่วันขอเชิญเสนอได้ครับ 

 นายตุ๊ บุญมาก สมาชิกสภา อบต.เขาสามสิบ หมู่ที่ 6  เสนอให้สมัยที่ 3   เริ่มวันที่  8  สิงหาคม  
2562   มีก าหนด   15   วัน มีผู้รับรอง   2  คน   คือ   1.นายจักริน  แสนหนองชาติ  สมาชิกสภา อบต.เขาสามสิบ หมู่ที่  12  2. 
นางวราภรณ์  ศรีอวน สมาชิกสภา อบต.เขาสามสิบ หมู่ท่ี 8  

   นายสมัย    อุดง  ประธานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ   มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น
อีกหรือไม่   ถ้าไม่มีก็ถือว่าสมัยประชุมสมัยที่  3  เริ่มวันที่  8  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562  โดยมีก าหนด 15  วัน  ก็ขอให้ท่าน
สมาชิกเสนอว่าสมัยที่ 3 และสมัยต่อไปจะเริ่มเมื่อไหร่ และแต่ละสมัยมีก าหนดกี่วันขอเชิญเสนอได้ครับ 
 

นายสมคิด  ตุมา  สมาชิกสภา อบต.เขาสามสิบ หมู่ที ่7  เสนอใหส้มัยที่ 4 เริ่มวันท่ี  20   เดือน 
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ธันวาคม  พ.ศ. 2562  มีก าหนด 15 วัน มีผู้รับรอง  2  คน  คือ  1. นายนิรัน ลามะให  สมาชิกหมู่ที ่5  2. นางชุติกาญจน์ -   
สายจันทร์  สมาชิกสภา อบต.เขาสามสิบ หมู่ท่ี 13   เป็นผู้รับรอง   
 

นายสมัย    อุดง  ประธานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น 
อีกหรือไม่   ถ้าไม่มีก็ถือว่าสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2562  คือวันที่ 21   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  มีก าหนด 
15  วัน  สมัยที่ 2 คือวันที่ 12 มิถุนายน 2562   สมัยที่ 3  คือวันที่ 8 สิงหาคม  2562   และสมัยที่ 4 คือวันที่ 20 ธันวาคม 
2562  และสมัยแรกของปี 2563 ยังไม่ได้ก าหนดวันไว้ ขอให้สมาชิกได้เสนอวันประชุมสภาในสมัยแรกของปี 2563 ครับ 

   นายตุ๊  บุญมาก สมาชิกสภา อบต.เขาสามสิบ หมู่ที ่6  เสนอให้สมัยที่ 1   เริ่มวันที่  20  กุมภาพันธ์  
2563   มีก าหนด   15   วัน มีผู้รับรอง   2  คน คือ 1.นายจักริน  แสนหนองชาติ  สมาชิกสภา อบต.เขาสามสิบ หมู่ที่  12  2. 
นางกุลจิรา  ก าเหนิด  สมาชิกสภา อบต.เขาสามสิบ หมู่ท่ี 3 

นายสมัย    อุดง  ประธานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ       มีสมาชิกท่านใดเสนอ 
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีก็ถือว่าสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2563  คือวันท่ี 20   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  
มีก าหนด 15  วัน 

 
4.2  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2562 
นายสมัย    อุดง  ประธานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2548 

ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี ้

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบ
แล้ว 

(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัย
เกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว  

 
  ประธานสภาฯ ในส่วนรายละเอียดก็ให้ทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจงให้สมาชิกได้ทราบ ขอเชิญครับ 
  นายจรัญ ข าสุขเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกและ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในวันนี้ผมจะขอจ่ายขาดเงินสะสมเกี่ยวกับถนนลูกรังภายในต าบลเขาสามสิบซึ่งเป็นความเดือดร้อนของ
ชาวบ้านในต าบล เพราะฉะนั้นในการขอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งน้ี ผมได้พิจารณาแล้วว่าเพื่อความสะดวกความปลอดภัยในการสัญจร
ไปมาของพี่น้องชาวต าบลเขาสามสิบ ขอให้สมาชิกทุกท่านได้โปรดพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ด้วยครับ  ในส่วนของ
รายละเอียดก็จะให้ทางฝ่ายแผนได้ช้ีแจงครับ 

  นางพิศมร  เพ่ิมพูน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  โครงการที่ขอพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2562 ประกอบไปด้วยดังนี้ 
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แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

งานไฟฟ้าและถนน ( 00242)     รวม  627,400 บาท 
งบด าเนินการ (รหัส 53000)     รวม   627,400 บาท 
  ค่าใช้สอย (รหสั 532000)     รวม   627,400 บาท 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัส 320300) 

1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่ 1 บ้านโคกมัน  งบประมาณ  47,400 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรงัภายในหมู่ที่ 1 บ้านโคกมัน จุดที ่1 กลุ่มบะตองเสี้ยน ระยะทาง 2,250 เมตร โดยลงดิน
ลูกรังปริมาณ 350 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลีย่เรยีบ 

2.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่ 2 บ้านขอนขว้าง  งบประมาณ  49,800 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่ 2 บ้านขอนขว้าง จ านวน 3 จุด จุดที่ 1 กลุ่มหัวสะพาน-วัดขอนขว้าง 
ระยะทาง 2,600 เมตร โดยลงดินลูกรังปริมาณ 130 ลบ.ม. จุดที่ 2 กลุ่มหัวสะพาน-สุขส าราญ ระยะทาง 4,740 เมตร 
โดยลงดินลูกรังปริมาณ 150 ลบ.ม. และจุดที่ 3 กลุ่มสุขสบาย ระยะทาง 500 เมตร โดยลงดินลูกรังปริมาณ 90 ลบ.ม. 
รวมลงดินลูกรังปริมาณทั้งสิ้น 370 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 

3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่ 3 บ้านคลองสิบสาม งบประมาณ 47,400 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่ 3 บ้านคลองสิบสาม จ านวน 2 จุด จุดที่ 1 กลุ่มหนองหมี ระยะทาง 2,600 
เมตร โดยลงดินลูกรังปริมาณ 150 ลบ.ม. และจุดที่ 2 กลุ่มอุ่นเย็น ระยะทาง 2,850 เมตร โดยลงดินลูกรังปริมาณ 200 
ลบ.ม. รวมลงดินลูกรังปริมาณทั้งสิ้น 350 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 

4. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่ 4 บ้านเขาสามสิบ  งบประมาณ 49,800 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่ 4 บ้านเขาสามสิบ จ านวน 2 จุด จุดที่ 1 กลุ่ม กม. 0 ระยะทาง 3,400 
เมตร โดยลงดินลูกรังปริมาณ 200 ลบ.ม. และจุดที่ 2 กลุ่มป้อมต ารวจ ระยะทาง 2,690 เมตร โดยลงดินลูกรังปริมาณ 
170 ลบ.ม. รวมลงดินลูกรังปริมาณทั้งสิ้น 370 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 

5. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่ 5 บ้านพวงนิมิต  งบประมาณ  47,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่ 5 บ้านพวงนิมิต จ านวน 1 จุด จุดที่ 1 กลุ่มศูนย์เรียนรู้บ้านพวงนิมิต 
ระยะทาง 900 เมตร โดยลงดินลูกรังปริมาณ 350 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 

6. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่ 6 บ้านเนินตะแบก  งบประมาณ  49,800 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่ 6 บ้านเนินตะแบก จ านวน 2 จุด จุดที่ 1 กลุ่มรอบวัดเนินตะแบก ระยะทาง 
2,300 เมตร โดยลงดินลูกรังปริมาณ 220 ลบ.ม. และจุดที่ 2 กลุ่มฝายชลประทาน ระยะทาง 450 เมตร โดยลงดินลูกรัง
ปริมาณ 150 ลบ.ม. รวมลงดินลูกรังปริมาณทั้งสิ้น 370 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 

7. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่ 7 บ้านหนองโกวิท งบประมาณ  49,800 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรงัภายในหมู่ที่ 7 บ้านหนองโกวิท จุดที่ 1 กลุ่มบ้านหนองโกวิท-ดอนดินแดง ระยะทาง 
2,250 เมตร โดยลงดินลูกรังปรมิาณ 370 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 

8. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่ 8 บ้านหนองคุ้ม งบประมาณ  49,800 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรงัภายในหมู่ที่ 8 บ้านหนองคุ้ม จดุที่ 1 กลุ่มหนองคุ้ม  ระยะทาง 1,000 เมตร โดยลงดิน
ลูกรังปริมาณ 370 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลีย่เรยีบ 

9. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่ 9 บ้านโคกมะกอก  งบประมาณ  47,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่ 9 บ้านโคกมะกอก จ านวน 2 จุด จุดที่ 1 กลุ่มนาสวน ระยะทาง 2,000 
เมตร โดยลงดินลูกรังปริมาณ 200 ลบ.ม. และจุดที่ 2 กลุ่มโคกสูง ระยะทาง 600 เมตร โดยลงดินลูกรังปริมาณ 150 ลบ.
ม. รวมลงดินลูกรังปริมาณทั้งสิ้น 350 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 

10.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่  10 บ้านน้ าอ้อม งบประมาณ  49,800 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรงัภายในหมู่ที่ 10 บ้านน้ าอ้อม จ านวน 2 จุด จุดที่ 1 กลุ่มโรงเรียน ตชด.น้ าอ้อม ระยะทาง 
1,870 เมตร โดยลงดินลูกรังปรมิาณ 200 ลบ.ม. และจดุที่ 2 กลุม่ท้ายบ้านน้ าอ้อม ระยะทาง 950 เมตร โดยลงดินลูกรัง
ปริมาณ 170 ลบ.ม. รวมลงดินลกูรังปริมาณทั้งสิ้น 370 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 
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11.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่ 11 บ้านฝ่ังคลอง  งบประมาณ  47,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่ 11 บ้านฝั่งคลอง จ านวน 3 จุด จุดที่ 1 กลุ่มผู้ใหญ่มนตรี ระยะทาง 520 
เมตร โดยลงดินลูกรังปริมาณ 100 ลบ.ม. จุดที่ 2 กลุ่มปายฉัตร ระยะทาง 800 เมตร โดยลงดินลูกรังปริมาณ 150 ลบ.ม. 
และจุดที่ 3 กลุ่ม อบต.สุวิทย์ ระยะทาง 1,200 เมตร โดยลงดินลูกรังปริมาณ 100 ลบ.ม. รวมลงดินลูกรังปริมาณทั้งสิ้น 
350 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 

12.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่  12 บ้านสุขส าราญ งบประมาณ  48,400 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรงัภายในหมู่ที่ 12 บ้านสุขส าราญ จ านวน 2 จุด จุดที่ 1 กลุ่มสุขส าราญใต้ ระยะทาง 
2,200 เมตร โดยลงดินลูกรังปรมิาณ 210 ลบ.ม. และจดุที่ 2 กลุม่เนินสะอาด ระยะทาง 800 เมตร โดยลงดินลูกรัง
ปริมาณ 150 ลบ.ม. รวมลงดินลกูรังปริมาณทั้งสิ้น 360 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 
 

 
13.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่  13 บ้านจัดสรร งบประมาณ  44,400 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรงัภายในหมู่ที่ 13 บ้านจัดสรร จ านวน 2 จุด จุดที่ 1 กลุ่มซอย 1 
ระยะทาง -  เมตร โดยลงดินลูกรังปริมาณ 150 ลบ.ม. และจุดที่ 2 กลุ่มซอย 2 ระยะทาง - เมตร โดยลงดินลูกรังปริมาณ 
180 ลบ.ม. รวมลงดินลูกรังปริมาณทั้งสิ้น 330 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 

สรุป  
จ านวนเงินที่ อบต.เขาสามสิบสามารถจ่ายขาดในครั้งนี้เป็นจ านวนเงิน 6,237,521.36  บาท 
จ านวนเงินที่ขอจ่ายขาดในครั้งนี้เป็นจ านวนเงิน   627,400 บาท 

ดังนั้น เงินสะสมคงเหลือหลังจากอนุมัติจ่ายขาดในครั้งนี้เป็นจ านวนเงิน 5,610,121.36 บาท 
 

ประธานสภา ฯ ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบถึงการพิจารณาจา่ย 
ขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2562 มสีมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ ขอเชิญซักถามได้ครับ 
  

นายสมัย  อุดง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  มีท่านสมาชิกท่านใดยังไม่เข้าใจ
หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยอีกหรือไม่  ขอเชิญซักถามได้ครับ 

ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมตัิการพิจารณาจา่ยขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2562  หรือไม่ 
ขอมติครับ 

 
มติท่ีประชุมอนุมัต ิ  20  เสียง   

   มีท่านใดไม่อนุมัต ิ     ขอมติครบั   -ไม่มี- 
     มีท่านใดงดออกเสียง  ขอมติครับ   -ไม่มี- 

 
4.3 การพิจารณาโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายเพ่ือไปต้ังจ่ายเพ่ิมเติมในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
นายสมัย    อุดง  ประธานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า

ด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541 
ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าลักษณะปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติสภาท้องถิ่น  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
สืบเนื่องจากรายงานผลการจดัอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ซึ่งปรากฏว่า 

ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 46 จาก 190 ประเทศ แม้ว่ารัฐบาลจะมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงแก้ไขปญัหาการเข้าถึงการประกอบธุรกิจ
นี้ ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดมาตรฐานการเร่งรดัการด าเนินการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการบริการในภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับรายงานผลของธนาคารโลกแล้วก็ตาม แต่ยังพบว่าสภาพแวดล้อมท่ีเป็นปญัหาและอุปสรรคอีกส่วนหนึ่งนั้น เป็นความ
ยุ่งยากและซับซ้อนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข รวมทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย กฎ ระเบียบที่มีอยู่เป็น
จ านวนมาก จึงมีความจ าเป็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมบทบญัญตัทิี่มีความส าคัญในกฎหมายบางฉบบัอันจะช่วยส่งเสริมสนับสนุน



~ ๘ ~ 
 

และรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลต่ออันดับที่ดีขึ้นของประเทศไทยในการประเมินของธนาคารโลกครั้งต่อไป 
รวมทั้งเป็นการเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเพิ่มโอกาสในการเป็นแหล่งทุนที่มปีระสิทธิภาพ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏริูปและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 

ประธานสภาฯ ในส่วนรายละเอียดก็ให้ทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจงให้สมาชิกได้ทราบ ขอเชิญครับ 
 

นายจรัญ ข าสุขเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกและ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการโอนเงินงบประมาณครั้งนี้นะครับ ทุกท่านน่าจะพอทราบแล้วว่าตอนนี้นโยบายของทางรัฐบาล จะไม่มี
การใช้เอกสารบัตรประจ าตัวประชาชนในการยื่น เครื่องที่เราจะจัดซื้อนะครับจะใช้เพียงแค่บัตรประชาชนตัวเดียวมายื่น ทางเจ้าหน้าที่
จะน าบัตรไปรูดในเครื่องและข้อมูลของท่าน 
   นางพิศมร  เพ่ิมพูน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกและผูเ้ข้าร่วม
ประชุมทกุท่าน 
   ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันท่ี 4 เมษายน 2560 ข้อ 17 ในกรณีที่กฎหมาย กฎ ระเบียบใด ก าหนดใหผู้้ขอรับ
อนุมัติ อนุญาต หรือ ใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ต้องใช้เอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ผู้นั้น เพื่อ
ประกอบการพิจารณาหรือด าเนินการ ให้เป็นหน้าที่ของผู้มีอ านาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง หรือรับ
แจ้งนั้น ที่จะต้องด าเนินการให้หน่วยงานท่ีออกเอกสารราชการเช่นว่านั้น ส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารดงักล่าวมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาหรือด าเนินการ ในกรณทีี่ผู้มีอ านาจดังกล่าว ประสงค์ได้ส าเนาเอกสารนั้นจากผู้ขอรับอนุมัต ิอนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้
ยื่นขอจดทะเบียนหรือ จดแจ้ง หรอืผู้แจ้งให้ผู้มีอ านาจนั้น เป็นผู้จดัท าเอกสารดังกล่าวเอง เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ ห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าส าเนาดงักล่าวจากผู้ขอรับอนุมตัิ อนุญาตหรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง 
   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นท่ี ท่ี มท 0810.7/ว 0879 ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ ์2561 เรื่อง 
การยกเลิกส าเนาเอกสาร (ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน) ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าท่ี อนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รบัจดทะเบียน หรือรับจดแจ้ง 
ปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ลงวันท่ี 4 เมษายน 2560 ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อ
อุปกรณ์การอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) พร้อมนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคาและคณะลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
   ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติสภาท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้ 
   ต่อไปทาง อบต. จะขอแค่บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้น ในการยื่นเพื่อยืนยันข้อมูลต่างๆ เมื่อ
ท่านน าบัตรมา เจ้าหน้าที่จะน าบัตรมาเสียบที่เครื่อง Smart Card เครื่องนี้จากนั้นข้อมูลของท่านจะปรากฏในโปรแกรมแสดงข้อมูล 
และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของการปฏิบัติหน้าที่  ดังนั้น วันนี้ทางอบต.เขาสามสิบ จึงขออนุญาตขอ
อนุมัติขอจัดซื้อเครื่อง Smart Card ตามคุณลักษณะของกระทรวงดิจิทัลก าหนด ราคาต่อเครื่อง 700 บาท ดังนี ้
 

รายการที่ 1 
โอนลดจาก โอนเพ่ิม 

งาน งานบริหารทั่วไป งาน งานบริหารทั่วไป 
แผนงาน แผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนงาน แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งบ งบด าเนินงาน งบ งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย หมวดรายจ่าย ค่าครุภณัฑ ์

ประเภทรายจา่ย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการฯ 

ประเภทรายจา่ย ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

ช่ือโครงการ โครงการ อบต.สัญจร ช่ือโครงการ อุ ป ก ร ณ์ อ่ า น บั ต ร แ บ บ
อเนกประสงค์ 

ยอดเงินท่ีอนุมัต ิ 10,000 บาท ยอดเงินท่ีอนุมัต ิ 0.00 บาท 

ยอดเงินท่ีใช้แล้ว 0.00 บาท ยอดเงินท่ีใช้แล้ว 0.00 บาท 



~ ๙ ~ 
 

ยอดเงินคงเหลือก่อนโอนลด 10,000 บาท ยอดเงินคงเหลือก่อนโอนลด 0.00 บาท 

ยอดเงินคงเหลือหลังโอนลด
ล่าสดุ 

10,000 บาท ยอดเงินคงเหลือหลังโอนลด
ล่าสดุ 

0.00 บาท 

ยอดเงินท่ีโอนลด 2,800 บาท ยอดเงินท่ีโอนลด 2,800 บาท 
ยอดเงินคงเหลือหลังโอนลด 7,200 บาท ยอดเงินคงเหลือหลังโอนลด 2,800 บาท 

ส านักงานปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  
จ านวน 4  เครื่อง เครื่องละ 700 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 2,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
7816 ได้ 

- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts 

และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
 

รายการที่ 2 
โอนลดจาก โอนเพ่ิม                                                            

งาน งานบริหารงานคลัง งาน งานบริหารทั่วไป 
แผนงาน แผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนงาน แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งบ งบด าเนินงาน งบ งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย หมวดรายจ่าย ค่าครุภณัฑ ์

ประเภทรายจา่ย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการฯ 

ประเภทรายจา่ย ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

ช่ือโครงการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

ช่ือโครงการ อุ ป ก ร ณ์ อ่ า น บั ต ร แ บ บ
อเนกประสงค์ 

ยอดเงินท่ีอนุมัต ิ 50,000 บาท ยอดเงินท่ีอนุมัต ิ 0.00 บาท 

ยอดเงินท่ีใช้แล้ว 0.00 บาท ยอดเงินท่ีใช้แล้ว 0.00 บาท 

ยอดเงินคงเหลือก่อนโอนลด 50,000 บาท ยอดเงินคงเหลือก่อนโอนลด 0.00 บาท 

ยอดเงินคงเหลือหลังโอนลด
ล่าสดุ 

50,000 บาท ยอดเงินคงเหลือหลังโอนลด
ล่าสดุ 

0.00 บาท 

ยอดเงินท่ีโอนลด 1,400 บาท ยอดเงินท่ีโอนลด 1,400 บาท 
ยอดเงินคงเหลือหลังโอนลด 48,600 บาท ยอดเงินคงเหลือหลังโอนลด 1,400 บาท 

ส านักงานปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  
จ านวน  2  เครื่อง เครื่องละ 700 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 1,400 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
7816 ได้ 

- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts 

และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
 

รายการที่ 3  
โอนลดจาก โอนเพ่ิม 

งาน งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา งาน งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 
แผนงาน แผนงานการศึกษา แผนงาน แผนงานการศึกษา 

งบ งบด าเนินงาน งบ งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย หมวดรายจ่าย ค่าครุภณัฑ ์



~ ๑๐ ~ 
 

ประเภทรายจา่ย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ประเภทรายจา่ย ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
ช่ือโครงการ รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ช่ือโครงการ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 

ยอดเงินท่ีอนุมัต ิ 20,000 บาท ยอดเงินท่ีอนุมัต ิ 0.00 บาท 

ยอดเงินท่ีใช้แล้ว 0.00 บาท ยอดเงินท่ีใช้แล้ว 0.00 บาท 

ยอดเงินคงเหลือก่อนโอนลด 20,000 บาท ยอดเงินคงเหลือก่อนโอนลด 0.00 บาท 

ยอดเงินคงเหลือหลังโอนลด
ล่าสดุ 

20,000 บาท ยอดเงินคงเหลือหลังโอนลด
ล่าสดุ 

0.00 บาท 

ยอดเงินท่ีโอนลด 700 บาท ยอดเงินท่ีโอนลด 700 บาท 
ยอดเงินคงเหลือหลังโอนลด 19,300 บาท ยอดเงินคงเหลือหลังโอนลด 700 บาท 

 
 
กองการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  

จ านวน 1  เครื่อง เครื่องละ 700 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 700 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 

7816 ได้ 
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts 

และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
 

รายการที่ 4  
โอนลดจาก โอนเพ่ิม 

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งาน งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน แผนงาน แผนงานการศึกษา 
งบ งบด าเนินงาน งบ งบลงทุน 

หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย หมวดรายจ่าย ค่าครุภณัฑ ์
ประเภทรายจา่ย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ประเภทรายจา่ย ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

ช่ือโครงการ รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ช่ือโครงการ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
ยอดเงินท่ีอนุมัต ิ 200,000 บาท ยอดเงินท่ีอนุมัต ิ 0.00 บาท 

ยอดเงินท่ีใช้แล้ว 89,860 บาท ยอดเงินท่ีใช้แล้ว 0.00 บาท 

ยอดเงินคงเหลือก่อนโอนลด 110,140 บาท ยอดเงินคงเหลือก่อนโอนลด 0.00 บาท 

ยอดเงินคงเหลือหลังโอนลด
ล่าสดุ 

110,140 บาท ยอดเงินคงเหลือหลังโอนลด
ล่าสดุ 

0.00 บาท 

ยอดเงินท่ีโอนลด 700 บาท ยอดเงินท่ีโอนลด 700 บาท 
ยอดเงินคงเหลือหลังโอนลด 109,440 บาท ยอดเงินคงเหลือหลังโอนลด 700 บาท 

 
กองการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  

จ านวน 1  เครื่อง เครื่องละ 700 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 700 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 

7816 ได้ 
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 
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- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts 
และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 

 
ประธานสภา ฯ ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบถึงการพิจารณาจา่ย 

ขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2562 มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ ขอเชิญซักถามได้ครับ 
 

ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมตัิการพิจารณาโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อไปตั้งจ่ายเพิ่มเติมใน 
หมวดค่าครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  หรือไม่ขอมติครับ 

 
มติท่ีประชุมอนุมัต ิ  20  เสียง   

   มีท่านใดไม่อนุมัต ิ     ขอมติครบั   -ไม่มี- 
     มีท่านใดงดออกเสียง  ขอมติครับ   -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ 
 

   นายสมัย  อุดง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  ในระเบียบวาระอื่นๆมีท่าน
สมาชิกท่านใดหรือท่านก านันผู้ใหญ่บ้านมีเรื่องที่จะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบก็ขอเชิญครับ   
 

นายนิรัน  ลามะให สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 5  เรียนท่านประธานสภา 
และสมาชิกทุกท่านครับ ผมมีเรื่องจะปรึกษาในที่สภาฯครับ เรื่องบประมาณ เรามีเงินประมาณในการจ่ายขาดเงินสะสม ผมอยากจะ 
ทราบว่า ท าไมเราไม่จัดซื้อไมค์และโต๊ะประชุมให้พร้อมมากกว่านี้ในการประชุม จะได้ไม่ต้องยื่นไปมา ไม่ทราบว่ามีโครงการจะจัดซื้อ 
บ้างหรือไม่ครับ ขอฝากด้วยครับ 
 

   นายจรัญ   ข าสุขเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก
ทุกท่านครับ ในงานประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวในปี 2562 นี้ กระผมอยากขอขอบคุณทุกท่านก านัน ผู้ใหญ่ทุกหมู่บ้านที่ให้ความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือสามัคคีกันจนงานส าเร็จออกมาได้สมบูรณ์แบบและสวยงามอลังการมาก และได้รับค าชมจากผู้เข้ามาเที่ยวชม และ
ผมมีเรื่องปรึกษาครับ ทางวัดคลองสิบสามจะจัดงานเททองหล่อพระเข้าโบสถ์และได้ปรึกษาหารือกันว่าจะจัดให้ตรงกับงานประเพณี
บายศรีสู่ขวัญข้าว โดยสถานท่ีในการจัดงานประเพณีไปจัดที่วัดคลองสิบสามจะได้หรือไม่ ยังไงฝากด้วยครับ และอีกเรื่องครับเรื่องการ
จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อท าถนนคอนกรีตทั้งต าบลเขาสามสิบและพิจารณาดูว่าตรงไหน หมู่ไหนสมควรจะด าเนินการท าก่อนท าหลัง แต่
ผมยังไม่ใช้งบประมาณเยอะมากครับเพราะมีโครงการใหญ่กว่านึ้ซึ่งอาจจะต้องใช้เงินสะสม และเรื่องถนนคอนกรีตของหมู่ที่ 8 บ้าน
หนองคุ้มที่ยังมีรอยต่อ ในตอนนี้ยังมาสามารถด าเนินการได้นะครับแต่จะด าเนินการแน่นอน และเรื่องสะพานของหมู่ 4 บ้านเขา
สามสิบนะครับ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเข้ามาด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 แน่นอนครับ  
 

   นางจิราพร  ลีละศาสตร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เรียนท่านประธานสภาและ
สมาชิกทุกท่านค่ะ ขออนุญาตช้ีแจงเรื่องระบบไมโครโฟนในห้องประชุมนะคะ ท่านจะเห็นว่าล าโพงที่เราได้ติดตั้งไว้นั้น เราได้
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขมาแล้วแต่ห้องประชุมของเราเป็นห้องประชุมแบบอเนกประสงค์และมีกิจกรรมที่ต้องใช้ห้องประชุมนี้เป็น
สถานท่ีจัดกิจกรรมอยู่เป็นประจ า ท่ีพังเพราะการเคลื่อนย้ายไปมาอยู่บ่อยๆซึ่งเกิดจากการจัดกิจกรรมอยู่ประจ า ตราบใดที่ห้องประชุม
ยังเป็นห้องประชุมอเนกประสงค์อยู่แบบนี้หากเราจัดซื้อระบบไมโครโฟนใหม่ ก็จะพังเหมือนเดิมค่ะ อยากให้ทางสภาได้พิจารณาการ
ปรับปรุงห้องประชุมใหม่ค่ะ อีกเรื่องนะคะประชาสัมพันธ์เรื่องการช าระภาษีบุคคลธรรมดา หากท่านยังไม่ช าระก็ให้รีบด าเนินการนะคะ 
มิเช่นนั้นท่านออาจจะโดนค่าปรับได้ค่ะภายในเดือนมีนาคมนะคะ  
 

   นายบุญน้อม  ฉุนกระโทก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านครับ ผมอยาก
สอบถามเกี่ยวกับงบประมาณเกี่ยวกับการจัดสร้างหอนิทรรศน์ว่าโครงการได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ เพราะตอนนี้ที่ประดิษฐาน
ของพระแม่โพสพท่านเป็นโต๊ะเก่าๆตัวนึง บางครั้งนักท่องเที่ยวได้มาถามหาที่จัดตั้ง ก็ไม่รู้จะตอบค าถามอย่างไรดีครับ 
 

   นายธนโชติ  วงษ์ธรรม ก านันต าบลเขาสามสิบ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านครับ ผมมอง
ว่าในการจัดสร้างหอนิทรรศน์ เราจะจัดสร้างที่ 10 ไร่ที่เป็นของทางอบต.ดีกว่าไหมครับ จะได้เป็นสถานท่ีถาวร ในการจัดงานประเพณี
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หลังจากวันงานแล้วเราสามารถตั้งกองข้าวไว้นานเท่าไหร่ก็ได้เพราะเป็นสถานที่ของเราเอง นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาชมได้ตลอด ก็
ขอฝากไว้ให้พิจารณาด้วยครับ 
 

   นางกุลจิรา  ก าเนิด สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 3 เรียนท่านประธานสภาและ
สมาชิกทุกท่านค่ะ อยากสอบถามเรื่องน้ าประปาหมู่ที่ 3 ค่ะ กลุ่มฟาร์มหมูยังเดือดร้อนค่ะ  ขอฝากด้วยนะคะ 
 

นายสมัย   อุดง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสบิ มีท่านสมาชิกสภาฯหรือ 
ท่านก านันผู้ใหญ่บ้านมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ 

ถ้าไม่มีกต็้องขอขอบคุณท่านสมาชกิสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้ร่วมประชุม 
และท าให้การประชุมในวันนี้ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้้วยดี  ขอปิดการประชุมครับ   
 
 
 
 
 
 
 
 

ปิดประชุม  เวลา 12.00 น. 
 

    ลงช่ือ                      ผู้จดรายงานการประชุมฯ 
                         (นางจิราพร   ลีละศาสตร)์      

                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
 

 
 
                        ลงช่ือ                         ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 

                        (นายสมยั  อุดง  ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ                  


