
 
 

ส าเนารายงานการประชุม 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่  ๑ 
วันจันทร์ ที่  3   สิงหาคม   2563   เวลา  08.30  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

รายช่ือผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 
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นายเจษฎา  ภูระบัตร 
นายแสงไทย  เรืองมนตรี 
นางค าไพ  ภูดีบุตร 
นายยงยุทธ์  ดูระภักดิ์ 
นายสุรพล  ภูครองเงิน 
นายทองเนต  ภูเทียมศรี 
นายค าไพ  ภูหนองโอง 
นายภูมิมินทร์  รัตนชัย 
นายส ารอง  กินละมาตร 
นางศิริลักษณ์  อุปภา 
นายพุฒ  ค าแหงพล 
นายชัยวัฒน์  ภูเดช 
นายสิงห์โต  ภูหัวดอน 
นายค าผัน  ภูจ าปา 
นายสงวน  มูลเสนา 
นางทองค า  ภูหัวดอน 
นายหนูจีน  ภูค าใบ 
นายส ารวย  กุนอก 
นายสุรศักดิ์  พวงมะลิ 
นายอ้ม  ภูด่านงัว 
นายประยอม  สุขวิพัฒน์ 
นายประเสริฐ  พรมมา 

ประธานสภา 
รองประธานสภา 
เลขานุการสภา 
ส.อบต.หมู่ที่  1 
ส.อบต.หมู่ที่  1 
ส.อบต.หมู่ที่  2 
ส.อบต.หมู่ที่  2 
ส.อบต.หมู่ที่  3 
ส.อบต.หมู่ที่  3 
ส.อบต.หมู่ที่  4 
ส.อบต.หมู่ที่  4 
ส.อบต.หมู่ที่  5 
ส.อบต.หมู่ที่  6 
ส.อบต.หมู่ที่  7 
ส.อบต.หมู่ที่  7 
ส.อบต.หมู่ที่  8 
ส.อบต.หมู่ที่  8 
ส.อบต.หมู่ที่  9 
ส.อบต.หมู่ที่  9 
ส.อบต.หมู่ที่  10 
ส.อบต.หมู่ที่  10 
ส.อบต.หมู่ที่  11 

เจษฎา  ภูระบัตร 
แสงไทย  เรืองมนตรี 
ค าไพ  ภูดีบุตร 
ยงยุทธ์  ดูระภักดิ์ 
สุรพล  ภูครองเงิน 
ทองเนต  ภูเทียมศรี 
ค าไพ  ภูหนองโอง 
ภูมิมินทร์  รัตนชัย 
ส ารอง  กินละมาตร 
ศิริลักษณ์  อุปภา 
พุฒ  ค าแหงพล 
ชัยวัฒน์  ภูเดช 
สิงห์โต  ภูหัวดอน 
ค าผัน  ภูจ าปา 
สงวน  มูลเสนา 
ทองค า  ภูหัวดอน 
หนูจีน  ภูค าใบ 
ส ารวย  กุนอก 
สุรศักดิ์  พวงมะลิ 
อ้ม  ภูด่านงัว 
ประยอม  สุขวิพัฒน์ 
ประเสริฐ  พรมมา 

ผู้มาประชุม  22  คน 
ผู้ขาดประชุม  -  คน 
ผู้ขอลา -  คน 
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รายช่ือผู้ร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
 

นายสุนทร  พิมพาค า 
นายพุตสมา  ช านาญพล 
นายประดิษฐ์ ภูอ่อน 
นางสาคร  ภูวอง 
นางสุรีพร  ภูห้องเพชร 
นางคมคิต  ภูอาภรณ์ 
นายบงการ  ค าศิริรักษ์ 
นางกานดา  วิไลสิทธิ์ 
นางธิดารัตน์  ภูเพ็งใจ 
นายนิกรณ์  ภูกาบิน 

นายก อบต.หนองอิเฒ่า 
รองนายก อบต.หนองอิเฒ่า 
รองนายก อบต.หนองอิเฒ่า 
เลขานุการนายก อบต.หนองอิเฒ่า 
ปลัด อบต. หนองอิเฒ่า 
ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองการศึกษาฯ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าพนักงานธุรการ 

ทรงศิลป์  ภูแข่งหมอก 
พุตสมา  ช านาญพล 
ประดิษฐ์ ภูอ่อน 
สาคร  ภูวอง 
สุรีพร  ภูห้องเพชร 
คมคิต  ภูอาภรณ์ 
บงการ  ค าศิริรักษ์ 
กานดา  วิไลสิทธิ์ 
ธิดารัตน์   ภูเพ็งใจ 
นิกรณ์  ภูกาบิน 

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 
  เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า   ได้ตรวจรายชื่อผู้ที่ได้ลงชื่อไว้
ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯมาประชุม  จํานวน 2๒ คน  (รวมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล) และมีผู้ร่วมประชุม
จํานวน ๑๐ คน  ถือว่าครบองค์ประชุม   แล้วให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯเข้าห้องประชุม  โดย นายเจษฎา  ภูระบัตร  
ตําแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ได้ตรวจนับองค์ประชุมอีกครั้งหนึ่ง  เมื่อครบองค์ประชุมจึง
ได้กล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุม 
นายเจษฎา  ภูระบัตร -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  สมัยวิสามัญ  

สมัยที่   2  ครั้งที่  2  ประจ าปี  2563 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้แจกสําเนารายงานการประชุมไปกับหนังสือเชิญประชุมสภา 
ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2  ประจําปี  2563 ก็

ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ตรวจดูรายงานการประชุมสภาฯโดยละเอียดถ้ามีข้อความใดต่างไป
จากที่ประชุมหรือขาดตกบกพร่อง   หรือต้องการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม
สภาฯในครั้งนี้หากไม่เป็นไปตามที่เราได้ประชุมและได้มีมติในที่ประชุมร่วมกันก็ขอเชิญเสนอ
ครับ  มีหรือไม่ครับ  ถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมในครั้งนี้  ผมขอมติที่
ประชุมสภาฯว่าท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -  รับรอง 21  เสียง 
 -  ไม่รับรอง   0  เสียง 
 -  งดออกเสียง    1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
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นายเจษฎา  ภูระบัตร เป็นอันว่า ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า   
ประธานสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งที่  2 ประจ าปี  2563   เม่ือวันพฤหัสบดีที่  14 พฤษภาคม 

2563  ด้วยคะแนนเสียง  21 เสียง   

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  สําหรับวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม   ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีกระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ ท่านนายก อบต.หนองอิเฒ่า  คณะผู้บริหาร  หรือเจ้าหน้าที่หรือไม่ขอเชิญครับ 
นายทองเนต  ภูเทียมศรี  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วน  และท่านสมาชิกสภาฯทุก 
ส.อบต.หมู่ที่  2 ท่าน  กระผมมีข้อข้องใจในการดําเนินงานของคณะผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดทําโครงการ

โครงสร้างพ้ืนฐาน จากงบข้อบัญญัติงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ มีความล้าช้ามากจนถึง
ปัจจุบันยังไม่ดําเนินการอะไรเลยเป็นเพราะอะไรครับ 

นายสิงห์โต  ภูหัวดอน  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วน  และท่านสมาชิกสภาฯทุก 
ส.อบต.หมู่ที่  6 ท่าน กระผมเห็นด้วยกับ ท่านทองเนตร  ภูเทียมศรี  ส.อบต. หมู่ที่ ๒ การดําเนินงานด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐานมีความล้าช้ามากไม่รู้เป็นเพราะเหตุใดอยากให้ดําเนินการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ํา  ซึ่งประชาชนมีความเดือดร้อนจริง บ้านดอนกลอยหมู่ ๖ ได้รับการจัดสรรงบร่อง
น้ําคงไม่เพียงพออยากขอความอนุเคราะห์เพ่ิมเติมอีกเพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน  
และอยากขอความอนุเคราะห์ขยายเขตประปา ซึ่งเบื้องต้นได้จัดทําหนังสือขอความ
อนุเคราะห์แล้วแต่ก็ไม่เห็นดําเนินการอะไรขอให้เร่งดําเนินการด้วย 

นายสุนทร  พิมพาค า  เรียนท่านประธานสภาฯ  หัวหน้าส่วน  และท่านสมาชิกทุกท่าน  สําหรับท่าน 
นายก อบต.หนองอิเฒ่า สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๒ , ๖  ได้สอบถามการดําเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  นั้น ฝ่ายบริหารไม่ได้นิ่งนอนใจ อยู่ในขั้นตอนเรียก
ผู้รับเหมามาทําสัญญา  ประกอบกับ  หมู่ที่  ๖  มีการเปลี่ยนแปลงโครงการฝ่ายกองช่างผึ่ง
คํานวณประมาณราคาเสร็จจึงเกิดความล้าช้าแต่ขอรับรองว่าจะทําให้เสร็จทุกโครงการในช่วง
ระยะเวลาปีงบประมาณ ส่วนขยายเขประปาขอสอบถาม ผอ.กองก่อนมีงบประมาณเหลือ
เท่าไรเพราะงบมีน้อย 

นางสุรีพร  ภูครองเพชร  ขยายเขตประปาท่อเมนใหญ่  อบต.ดําเนินการ ส่วนมิตเตอร์ ถ้าอยู่ที่เดิม เจ้าของบ้าน 
ปลัด อบต.หนองอิเฒ่า จะต้องจัดซื้อเอง  ถ้าต่อเข้าบ้านให้แจ้ง  อบต. เพ่ือให้มีการลงระบบการจัดเก็บ การจัดสรร

งบประมาณ จากการนําเสนอ ผอ.คลังยังขาดประมาณการไว้ปี ๖๓  ประมาณ  ห้าล้าน  บาท 
นางคมคิด  ภูอาภรณ์  ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณ ปัจจุบันรับจริงอยู่ที่  ๒๗,๐๓๑,๘๒๕.๑๖ บาท จ่าย    
ผอ.กองคลัง ๒๒,๘๕๐,๔๒๗.๒๖ บาท   ผลต่างอยู่ที่  ๔,๑๘๑,๓๙๗.๙๐  บาท 
นายพุตสมา  ช านาญพล  เรียนท่านประธานสภา    หัวหน้าส่วน  และท่านสมาชิกทุกท่าน สําหรับท่าน ขอเรียน 
รองนายก อบต.หนองอิเฒ่าว่าการดําเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบ  ๒๕๖๓ ไม้ใช้ว่าผู้บริหารล้าช้าไม่

ใช้มีเฉพาะงบตามข้อบัญญัติ  มีงบอุดหนุนเฉพาะกิจด้วยการจัดซื้อจ้างทําทั้งสองอย่างไป
พร้อมกัน ส่วนการขอความอนุเคราะห์ลงพ้ืนที่ซ่อมแซมใช้งบประมาณไป ประมาณ  ๗๕๐๐๐  
บาท 

นายสิงโต  ภูหัวดอน   ขอทําความเข้ใจกับท่ีประชุมว่า  สําหรับประปา  หมู่ที่  ๓ , ๖  อบต.หนองอิเฒ่า  เป็น 
ส.อบต.หมู่ที่  6 หน่วยงานดําเนินการเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขรวมถึงการจัดเก็บค่าน้ําด้วยไม่ใช่หมู่บ้าน

ดําเนินการเอง 
นายประยอม  สุขวิพัฒน์  เรียนท่านประธานสภา    หัวหน้าส่วน  และท่านสมาชิกทุกท่าน แสดงความคิดเห็น  
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ส.อบต.หมู่ที่  10 น้ําที่ผลิตประปามีการทํานาปรังแล้วก็ทดน้ําเข้าสระผลิตประปาอย่างไรก็มีปัญหาอยู่ดีน้ําก็
ไม่ได้มาตรฐานอยากให้ขยายเขตจากหนองเกลือ 

นายสุนทร  พิมพาค า  ขอเรียนปรึกษาท่านปลัดใช้ได้เงินสะสมสามารถชื้อได้หรือไม่ 
นายก อบต.หนองอิเฒ่า 
 
 
นางสุรีพร  ภูครองเพชร  เรียนท่านนายก อบต.หนองอิเฒ่า   สามารถชื้อได้ใช้วิธีพิเศษเป็นที่ส่วนบุคคล   หรือที ่
ปลัด อบต.หนองอิเฒ่า สาธารณะ  ถ้าเป็นที่สาธารณะต้องจัดทําประชาวิจารก่อนว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ากู้เงิน 

  อบต. ไม่สามารถกู้ได้  ขอแนะนําให้จัดทําโครงการขออุหนุนเฉพาะกิจการออกแบบจะใช้ของ 
กรมทรัพยากรน้ํา 

นายเจษฎา ภูระบัตร  มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีคําถามท่ีจะสอบถามท่านนายก อบต.หรือไม่  ถ้าไม่มีทาน 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องท่ีสอบถาม  ผมขอผ่านไปวาระท่ี  4  ต่อไปครับ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ที่ประชุม                    -  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องทีเสนอใหม่ 

5.1  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ.  25๖๔  

วาระท่ี  1 : ขั้นรับหลักการ 
นายเจษฎา  ภูระบัตร     ครับสําหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ        เรื่อง       งบประมาณรายจ่ายประจําปี  
ประธานสภาฯ  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  ในการจัดทําร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  

งบประมาณ  พ.ศ.  2564  สืบเนื่องมาจากพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล  พ.ศ.  2537  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลต้อง
จัดทํารายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  เพ่ือนําเข้าสู่การพิจาณาต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เ พ่ือทําการพิจารณาในวาระที่   1  ขั้นรับหลักการ  
ประกอบด้วยประมาณการรายรับ  และรายจ่าย  โดยสภาได้มีมติกําหนดในวันที่  1 – 15  
สิงหาคม  2563  โดยในการจัดทําร่างข้อบัญญัติฯ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้ตั้ง
รับยอดเงินรวมทั้งปีโดยประมาณการไม่เกินเงินรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา    
โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้สมาชิกทุกท่านไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฯ 
ก็ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯได้นําเรียนชี้แจงถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้รับทราบขอ
เชิญท่านเลขานุการสภาฯครับ 

นางค าไพ  ภูดีบุตร   คะกราบเรียนท่านประธานสภาฯ     รองประธานสภาฯ     ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน   
เลขานุการสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และท่านหัวหน้าส่วนทุกท่านคะ  ดิฉันก็ขอนําเรียนชี้แจง

ถึงระเบียบให้ได้รับทราบดังนี้คะ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-มาตรา 87 วรรคหนึ่งก าหนดว่า     งบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่าย 
เพ่ิมเติมขององค์การบริหารส่วนตําบลให้จัดทําเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลและจะ 
เสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย 
กําหนด  และวรรคหกก าหนดว่าในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    ประจําปี 
หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สภาองค์การบริหารส่วนตําบลต้องพิจารณาให้ 
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แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น เมื่อพ้นเวลากําหนดดังกล่าวแล้ว 
ถ้าหากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลให้ความเห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอและให้ดําเนินการตามวรรค
สามต่อไป 
-มาตรา 87/1 วรรคหนึ่งก าหนดว่า ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลไม่รับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม
ให้นายอําเภอตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการจํานวน เจ็ดคน  เพ่ือพิจารณา
หาข้อยุติความขัดแย้งโดย แก้ไขปรับปรุงหรือยืนยันสาระสําคัญที่บัญญัติไว้ในข้อบัญญัตินั้น 
ทั้งนี้ ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่น
และประชาชนเป็นสําคัญ  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแถลงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  งบประมาณ พ.ศ.  2564  เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาต่อไป 

นายเจษฎา  ภูระบัตร   ต่อไปก็ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ได้แถลงร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  ต่อที่ประชุมครับขอเชิญครับ 
นายสุนทร  พิมพาค า  ครับ  ผมนายสุนทร  พิมพาคํา  ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า
นายก อบต.หนองอิเฒ่า ขอแถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ ต่อสภาองค์การ 

บริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า   ฉะนั้นโอกาสนี้   ผมขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯ  และ
สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบถึงสถานการณ์คลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 ดังต่อไปนี้ 
1.  สถานะการคลัง 

       1.1  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓  ณ วันที่  ๓1  กรกฎาคม  256๓  องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองอิเฒ่า   มีสถานะการเงินดังนี้  

   เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น   ๒๓,๕๘๐,๐๖๓.๐๖  บาท 
   เงินสะสม                ๗,๕๔๔,๕๔๓.๕๕  บาท 
   ทุนสํารองเงินสะสม         ๕,๔๐๑,๙๖๙.๘๕  บาท 
   รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน  0  โครงการ   
   รวม  0  บาท 
   รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  ๖  โครงการ   รวม ๑๕,๔๔๙.๕๑  บาท 
        1.2  เงินกู้คงค้าง  0.00  บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  256๓  ณ วันที่  ๓๐ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
       (1)รายรับจริง  จ านวน   ๒๗,๐๓๑,๙๗๐.๖๖  บาท  ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร     จํานวน          1,4๐๐.๐๐  บาท 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จํานวน          5,458.60  บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จํานวน        89,173.68  บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน      ๒๗5,610.00  บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จํานวน        10,255.36  บาท 
   หมวดรายได้จากทุน    จํานวน                  0.00  บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร    จํานวน  11,906,906.11  บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จํานวน  14,743,166.91  บาท 
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       (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   จ านวน  ๑๙,๐๐๘.๐๐  บาท 
       (3)รายจ่ายจริง  จ านวน  ๒2,949,927.26  บาท  ประกอบด้วย 
   งบกลาง       จํานวน    ๖,๗๒๑,๙๖๕.๐๐  บาท 
   งบบุคลากร       จํานวน  ๑๑,๓๐๖,๓๗๑.๔๒  บาท 

งบดําเนินงาน     จํานวน    ๓,๒๐๔,๔๒๒.๙๔  บาท 
   งบลงทุน             จํานวน       ๖๑๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
   งบรายจ่ายอื่น       จํานวน          0.00  บาท 
   งบเงินอุดหนุน                                จํานวน    ๑,๑๐๒,๑๖๗.๙๐  บาท 
 
 
       (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน  ๑๙,๐๐๘.๐๐   

บาท 
       (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จํานวน  ๒๔,๕๐๐.๐๐  บาท 
       (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน  0.00  บาท 
   (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จํานวน  0.00  บาท 

ส่วนรายละเอียดในแต่ละกองขอเชิญ  นางสุรีพร  ภูห้องเพชร  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองอิเฒ่า   ได้นําเรียนชี้แจงรายละเอียดของแต่ละส่วน  ให้กับที่ประชุมสภาฯได้รับทราบ
ประกอบการพิจารณาต่อไปครับ 

นางสาวสุรีพร  ภูห้องเพชร กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    รองประธานสภาฯ      สมาชิกสภาฯที่เคารพทุกท่าน   
ปลัด อบต.หนองอิเฒ่า คณะผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการประชุมทุกคน  ดิฉันนางสาวสุรีพร  ภูหอ้งเพชร  

ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ขอนําเรียนรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  ดังนี้ 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น   ๓3,25๐,๐๐๐.00   บาท    แยกเป็น 
รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร     รวม  ๓๑,๐๐๐.00  บาท แยกเป็น 
  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง    จํานวน  ๓๐,๐๐๐.00  บาท 
  ภาษีป้าย     จํานวน    ๑,๐๐๐.00  บาท 

ประมาณการไว้สูงกว่าปี่ที่ผ่านมา เนื่องจาก อบต. จัดเก็บภาษีได้เพ่ิมข้ึน   
    หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต   รวม  ๓,๐๐๐.00  บาท   
   ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล     จํานวน  ๓,๐๐๐.00  บาท  
   ประมาการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา อบต. จัดเก็บภาษีได้เท่าเดิม 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   รวม  ๙๐,๐๐๐.00  บาท    
ดอกเบี้ย      จํานวน  ๙๐,๐๐๐.00   บาท 
ประมาณการไว้ต่ํากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจาก อบต. ได้รับดอกเบี้ยลดลง 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   รวม  ๒๗๐,๐๐๐.00  บาท  
   รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์           จํานวน  ๒๗๐,๐๐๐.00  บาท 

ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจาก อบต.   เก็บค่าน้ําประปาได้เท่าเดิม 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       รวม   ๒๐,000  บาท     
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รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน  ๆ    จํานวน  2๐,000  บาท 
ประมาณการไว้ต่ํากว่าที่ผ่านมา เนื่องจาก อบต. รับรายได้น้อยลง 

 
รายได้จากรัฐบาลเก็บแล้วจัดเก็บให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   หมวดภาษีจัดสรร   รวม  ๑๔,๒๖๓,5๐๐.00  บาท  
   ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์    จํานวน  ๒๗๐,๐๐๐.00  บาท 

ประมาณการไว้ต่ํากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากได้รับจัดสรรจากรัฐบาลลดลง 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ   จํานวน  ๗,๖๐๐,๐๐๐.00 บาท 
ประมาณการไว้ต่ํากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากได้รับจัดสรรจากรัฐบาลลดลง 

       ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้   จํานวน  ๑,๘00,000.00  บาท 
   ประมาณการไว้ต่ํากว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับจัดสรรจากรัฐบาลลดลง 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ      จํานวน   ๒๖,๐๐๐.00  บาท 
ประมาณการไว้ต่ํากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากได้รับจัดสรรจากรัฐบาลลดลง 

        ภาษีสรรพสามิต      จํานวน  4,000,๐๐๐.00  บาท   
   ประมาณการไว้เท่ากว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับจัดสรรจากรัฐบาลเท่าเดิม 
                 ค่าภาคหลวงแร่      จํานวน  35,000.00  บาท 
   ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับจัดสรรจากรัฐบาลเท่าเดิม 
                  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม     จํานวน  31,000.00  บาท 
   ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับจัดสรรจากรัฐบาลเท่าเดิม 

  ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดนิ จํานวน  ๕๐๐,๐๐๐.00  บาท 
   ประมาณการไว้ต่ํากว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับจัดสรรจากรัฐบาลลดลง 
   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ําบาดาล      จํานวน ๑,๕๐๐.00  บาท 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  รวม  ๑๘,๕๗๒,๕๐๐.00  บาท    

             เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถา่ยโอนเลือกทาํ จํานวน  ๑๘,๕๗๒,๕๐๐.00บาท  
-  เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอนและเลือกทํา จํานวน ๕,๐๕๖,๕๕๙ บาท 
-  อุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  จํานวน  ๖๐,๐๐๐  บาท 
-  เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ  จํานวน  
๑,๕๗๒,๐๐๐  บาท 
-  อุดหนุนทั่วไปสําหรับเบี้ยผู้สูงอายุ  จํานวน  ๖,๖๖๘,๔๐๐  บาท 
-  เงินเดือน/ค่าจ้าง/สวัสดิการบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน  ๒,๒๖๒,๔๘๐ บาท 
-  เงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  จํานวน  ๒๒๐,๐๐๐  บาท 
-  เงินอุดหนุนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย  จํานวน ๓๓,๘๘๐  บาท 
-  เงินอุดหนุนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  จํานวน  ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
-  เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม) จํานวน  ๖๙๓,๓๒๑  บาท 
-  เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน  จํานวน  ๑,๐๓๖,๐๐๐  บาท 
-  เงินค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  ๔๐๑,๘๐๐  บาท 
-  เงินอุดหนุนข้าราชการครูศูนย์เด็ก   จํานวน   ๑๖,๐๐๐  บาท 
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-  เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนศูนย์เด็ก(เงินรายหัว)   จํานวน  ๑๓๙,๔๐๐  บาท 
-  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาศูนย์เด็ก  จํานวน ๙๒,๖๖๐ บาท 
-  เงินอุดหนุนสําหรับงบดําเนินงานของสถานีสูบน้ําด้วยพลังไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)จํานวน  
๒๐๐,๐๐๐  บาท   
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 

ประมาณการรายจ่ายท้ังสิ้น    จ านวน  ๓3,250,000  บาท 
แผนงานบริหารทั่วไป   รวม  10,118,660  บาท  แยกเป็น 
งบบุคลากร    จ านวน  8,174,460  บาท 
- เงินเดือนฝ่ายการเมือง  จ านวน  ๒,657,520  บาท 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ตั้งไว้  ๑๒  เดือนๆละ ๒๐,๔๐๐ บาท  เป็นเงิน 
๒๔๔,๘๐๐  บาท 
รองนายก ตั้งไว้  ๑๒  เดือนๆละ ๑๑,๒๒๐ บาท ๒ตําแหน่ง เป็นเงิน 
๒๖๙,๒๘๐  บาท 

เงินค่าตอบแทนตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน  ๔๒,๑๒๐  บาท 
       ค่าตอบแทนนายก ตั้งไว้  ๑๒  เดือน  เป็นเงิน  ๒๑,๐๐๐  บาท 
       ค่าตองแทนรองนายก  2  ตําแหน่ง  ตั้งไว้  ๑๒  เดือน เป็นเงิน  ๒๑,๑๒๐ บาท 

เงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน  ๔๒,๑๒๐  บาท 
       ค่าตอบแทนนายก ตั้งไว้  ๑๒  เดือน  เป็นเงิน  ๒๑,๐๐๐  บาท 
       ค่าตองแทนรองนายก  2  ตําแหน่ง  ตั้งไว้  ๑๒  เดือน เป็นเงิน  ๒๑,๑๒๐ บาท  

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต. ตั้งไว้  ๑๒  เดือนๆละ ๗,๒๐๐ บาท  เป็นเงิน  
๘๖,๔๐๐  บาท 
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ตั้งไว้  ๑,๙๗๒,๘๐๐  บาท 

ค่าตอบแทนประธานสภา  ตั้งไว้  ๑๒  เดือน ๆ ละ ๑๑,๒๐๐  บาท  เป็นเงิน 
๑๓๔,๖๔๐  บาท 
ค่าตอบแทนรองประธานสภา  ตั้งไว้  ๑๒  เดือน ๆ ละ ๙,๑๘๐  บาท  เป็นเงิน 
๑๑๐,๑๖๐  บาท 
ค่าตอบแทนสมาชิกสภา ตั้งไว้  ๑๒  เดือนๆ ละ ๗,๒๐๐  บาท ๑๙  คน  เป็นเงิน  
๑๖๔๑,๖๐๐  บาท 
ค่าตอบแทนเลขานุการสภา  ตั้งไว้  ๑๒  เดือนๆ ละ ๗,๒๐๐  บาทเป็นเงิน  ๘๖,๔๐๐ 
บาท 

   เงินเดือนฝ่ายประจ า    รวม  ๕,๕๑๖,๙๔๐  บาท 
   เงินเดือนพนักงาน    รวม  ๓,๔๓๙,๖๘๐   บาท 
   เงินเดือนและเงินปรับปรุงเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่พนักงาน  จํานวน  ๙  อัตรา  ตั้งไว้  ๑๒   
   เดือน 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  รวม  ๔๗๔,๔๒๐   บาท 
   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  รวม   ๓๗๙,๓๒๐  บาท 
   หัวหน้าสํานักปลัด   รวม  ๔๓๒,๔๘๐   บาท 
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  รวม  ๓๘๕,๙๘๐   บาท 
   นักจัดการทั่วไป    รวม  ๓๘๕,๙๘๐   บาท 
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   นักทรัพยากรบุคคล   รวม  ๓๕๙,๔๐๐   บาท 
   เจ้าพนักงานธุรการ   รวม  ๓๑๖,๒๐๐   บาท 
   นักพัฒนาชุมชน    รวม  ๓๓๙,๕๔๐   บาท 
   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ  รวม  ๓๖๖,๓๖๐   บาท 
   เงินประจําตําแหน่ง   จํานวน  ๒๕๒,๐๐๐  บาท แยกเป็น 

-  เงินประจําตําแหน่ง ปลัด ตั้งไว้ ๑๒ เดือน ๆละ  ๑๔,๐๐๐  บาท เป็นเงิน  ๑๖๘,๐๐๐  บาท 
-  เงินประจําตําแหน่ง รองปลัด ตั้งไว้ ๑๒ เดือน ๆละ  ๓,๕๐๐  บาท เป็นเงิน  ๔๒,๐๐๐  บาท 

   ค่าจ้างลูกจ้างประจําตั้งไว้  ๑๒  เดือน รวมเป็นเงิน  ๒๖๘,๙๘๐  บาท 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   จํานวน ๑,๔๘๔,๒๘๐  บาท  
   พนักงานจ้างภารกิจ  จํานวน  ๙  อัตรา ตังไว้  ๑๒  เดือน ดังนี้ 
    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  ๑๘๒,๗๖๐  บาท 
    ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ  จํานวน  ๒๕๔,๗๖๐  บาท 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ จํานวน  ๑๙๒,๔๘๐  บาท 
    ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  ๑๘๗,๒๐๐  บาท 
    พนักงานขับรถยนต์  จํานวน  ๑๓๘,๓๖๐  บาท 
    พนักงานขับรถยนต์(รถดับเพลิง)  จํานวน  ๑๓๘,๓๖๐  บาท 
    พนักงานจ้างทั่วไป(แม่บ้าน) จํานวน  ๑๐๘,๐๐๐  บาท 
    พนักงานจ้างทั่วไป(นักการภารโรง) จํานวน  ๑๐๘,๐๐๐  บาท 
   เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง   จํานวน  ๗๒,๐๐๐  บาท 
    พนักงานจ้างตามภารกิจ  ๔  อัตรา  ตั้งไว้  ๑๒  เดือน  ดังนี้ 
    พนักงานขับรถยนต์   จํานวน  ๒๔,๐๐๐  บาท 
    พนักงานขับรถยนต์(รถดับเพลิง)  จํานวน  ๒๔,๐๐๐  บาท 
    พนักงานจ้างทั่วไป(แม่บ้าน)  จํานวน  ๑๒,๐๐๐  บาท 
    พนักงานจ้างทั่วไป(นักการภารโรง)  จํานวน  ๑๒,๐๐๐  บาท 
   งบดําเนินงาน     จํานวน  ๑,919,200  บาท 
   ค่าตอบแทน    จํานวน  ๑86,๐๐๐   บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จํานวน  ๑๕,๐๐๐  บาท แยกเป็น 

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน     ๕,๐๐๐  บาท 
- ค่าคณะกรรมการสอบสนวินัย  จํานวน     ๕,๐๐๐  บาท 

ค่าเช่าบ้าน     จํานวน   ๙๖,๐๐๐  บาท 
   ค่าใช้สอย   จํานวน  ๑,๐๗๔,๐๐๐  บาท แยกเป็น 

- ค่าโฆษณาและเผยแพร่   จํานวน  ๕,๐๐๐  บาท 
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร   จํานวน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน  จํานวน  ๔๐,๐๐  บาท 
- ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน(สมาชิกสภา) จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าจ้างเหมาบริการ    จํานวน  ๕๐๔,๐๐๐  บาท 
- รายจ่ายเกีย่วกับรับรองและพิธีการ  จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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จํานวน  5,๐๐๐  บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งซ่อม   จํานวน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสมานฉันท์ จํานวน      5,๐๐๐  บาท 
- ค่าใช้จ่ายจัดงานรัฐพิธี   จํานวน    ๒๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.สัญจร  จํานวน      5,๐๐๐  บาท 
- ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบัน  จํานวน    ๑๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าจัดโครงการรณรงค์เพ่ือกําจัดขยะ  จํานวน      5,๐๐๐  บาท 
- ค่าจัดโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน    ๑๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าใช้จ่ายจัดประชุมสภาสัญจรประชาคม จํานวน    ๑๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  จํานวน    ๓๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ(ส.อบต.) จํานวน    ๑๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ   จํานวน    ๑๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าพวงมาลัย ดอกไม้สดและพวงมาลา จํานวน      ๕,๐๐๐  บาท 
- โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในตําบลหนองอิเฒ่าจํานวน     5,๐๐๐  บาท 
- โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ. ข่าวสาร  จํานวน  5,๐๐๐  บาท 
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   จํานวน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและสมรรถนะการปฏิบัติงาน  จํานวน   
๑๐,๐๐๐  บาท 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมโครงการรักน้ํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน จํานวน  5,๐๐๐  บาท 

- ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  จํานวน  ๖๐,๐๐๐  บาท 
ค่าวัสดุ      รวม  ๒๐๕,๐๐๐  บาท แยกเป็น 

- ค่าวัสดุสํานักงาน   จํานวน  ๕๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าวัสดุงานครัว   จํานวน    5,๐๐๐  บาท 
- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน  ๖๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จํานวน    5,๐๐๐  บาท 
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 

   ค่าสาธารณูปโภค    รวม  ๒๕๑,๒๐๐  บาท  แยกเป็น  
- ค่าไฟฟ้า    จํานวน  ๑๘๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าบริการโทรศัพท์   จํานวน    ๖๒,๐๐๐  บาท 
- ค่าบริการไปรษณีย์   จํานวน      ๒,๐๐๐  บาท  
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน      ๗,๒๐๐  บาท 

   งบเงินอุดหนุน     รวม  ๒๕,๐๐๐  บาท แยกเป็น 
   งานบริหารงานคลัง    รวม  ๓,๑๓๕,๒๘๐  บาท   
       งบบุคลากร เงินเดือนฝ่ายประจํา  ๒,๖๒๗,๘๘๐  บาท  แยกเป็น 
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   เงินเดือนและเงินปรับปรุงเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่พนักงาน   ๗  อัตรา  ตั้งไว้  ๑๒  เดือน 
   เงินเดือนพนักงาน    จํานวน  ๒,๐๑๓,๖๐๐  บาท 

- ผู้อํานวยกองคลัง   จํานวน  ๓๙๒,๗๐๐  บาท 
- นักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน  ๓๗๙,๓๒๐  บาท 
- นักวิชาการคลัง   จํานวน  ๓๒๖,๗๖๐  บาท 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน  ๒๔๖,๘๔๐  บาท 
- เจ้าพนักงานพัสดุ   จํานวน  ๒๓๗,๒๐๐  บาท 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  ๒๐๒,๖๒๐  บาท 
- เจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน  ๒๒๘,๐๖๐  บาท 

เงินประจําตําแหน่ง ผอ. คลัง   จํานวน     ๔๒,๐๐๐  บาท  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ ๑๒  เดือนจํานวน  ๓  
อัตราจํานวน  ๕๗๒,๒๘๐  บาท  แยกเป็น 

- ค่าตองแทนผู้ช่วยพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน  ๒๐๐,๔๐๐  บาท 
- ค่าตอบแทนผู้ช่วยพัสดุ   จํานวน  ๒๐๐,๔๐๐  บาท 
- ค่าตอบแทนผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน  ๑๗๑,๔๘๐  บาท   

   งบดําเนินการ      จํานวน  ๕๐๗,๔๐๐  บาท 
   ค่าตอบแทน      จํานวน    ๙๖,๔๐๐   บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท แยกเป็น 

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน    ๕,๐๐๐  บาท 
- ค่าการศึกษาบุตร    จํานวน  ๘๖,๔๐๐  บาท 

   ค่าใช้สอย   จํานวน  ๓๐๘,๐๐๐    บาท  แยกเป็น 
- ค่าจ้างเหมาบริการ    จํานวน  168,๐๐๐  บาท 
- ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน  จํานวน  ๕,๐๐0  บาท 
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่   จํานวน  ๓,๐๐๐  บาท 
- ค่าเดินทางไปราชการ   จํานวน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าบํารุงและซ่อมแซม   จํานวน  ๒๕,๐๐๐  บาท 

ค่าวัสดุ    จํานวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  แยกเป็น 
- ค่าวัสดุสํานักงาน   จํานวน  ๔๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน  ๔๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 

   ค่าสาธารณูปโภค     จํานวน  ๓,๐๐๐  บาท  แยกเป็น  
- ค่าบริการไปรษณีย์   จํานวน      ๓,๐๐๐  บาท 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  รวม  ๑๕๐,๔๐๐  บาท 
   งบดําเนินงาน      รวม  ๑๕๐,๔๐๐  บาท 
    ค่าตอบแทน     รวม  ๕๐,๔๐๐  บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จํานวน  
๕๐,๔๐๐  บาท  
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   ค่าใช้สอย   รวม  ๙๐,๐๐๐  บาท  แยกเป็น 
- ค่าใช้จ่ายดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  จํานวน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
- โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กร 

จํานวน  ๕๐,๐๐๐  บาท 
- โครงการฝึกอบรม อปพร.   จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 

ค่าวัสดุ    รวม  ๑๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

แผนงานการศึกษา 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   รวม ๓,๗๖๖,๒๒๐  บาท 
   งบบุคลากร      รวม  ๓,๓๓๘,๒๒๐  บาท’b 
   เงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 
    เงินเดือนพนักงาน      จํานวน  ๒,๐๙๒,๓๘๐  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ๗  อัตรา  ตั้งไว้  ๑๒  เดือน  ดังนี้ 
- เงินเดือน ผอ การศึกษา   จํานวน  ๓๗๒,๗๘๐  บาท 
- ครูจํานวน  ๖  อัตรา   จํานวน  ๑,๗๑๙,๖๐๐  บาท 
เงินประจําตําแหน่ง ผอ. การศึกษา ตั้งไว้ ๑๒  เดือน ๆละ  ๓,๕๐๐  รวม  
๔๒,๐๐๐  บาท 
เงินวิทยฐานะผู้ดูแลเด็ก  ๓  รายๆละ  ๓,๕๐๐  บาท  ตั้งไว้  ๑๒  เดือน 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    รวม  ๑,๐๑๙,๘๔๐  บาท 
    เงินเดือน/ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ๖  อัตรา ตั้งไว้  ๑๒  

 เดือน 
- ผู้ช่วยสันทนาการ   จํานวน  ๒๕๔,๗๖๐  บาท 
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  จํานวน  ๒๓๒,๒๐๐  บาท 
- ผู้ดูแลเด็ก ๓  อัตรา  จํานวน  ๕๔๒,๘๘๐  บาท 
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง(ค่าครองชีพชั่วคราว  จํานวน  ๔๘,๐๐๐  บาท 

   งบดําเนินงาน     รวม  ๔๒๘,๐๐๐  บาท 
    ค่าตอบแทน    รวม  ๖๕,๐๐๐  บาท 

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน  ๕,๐๐๐  บาท 
- เงินช่วยเหลือบุตร    จํานวน  ๖๐,๐๐๐  บาท 

ค่าใช้สอย   จํานวน  ๒๕๓,๐๐๐    บาท แยกเป็น 
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่   จํานวน  ๓,๐๐๐  บาท 
- ค่าจ้างเหมาบริการ    จํานวน  ๑๖๘,๐๐๐  บาท 
- ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน  จํานวน  ๓๐,๐๐  บาท 
- ค่าบํารุงและซ่อมแซม   จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 

ค่าวัสดุ      รวม  ๑๑๐,๐๐๐  บาท แยกเป็น 
- ค่าวัสดุสํานักงาน   จํานวน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
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- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน  ๖๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 

   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  รวม  ๒,๔๕๙,๑๘๑  บาท 
   งบดําเนินงาน     รวม  ๑,๔๒๓,๑๘๑  บาท 
   ค่าใช้สอย     รวม  ๕๙๐,๔๖๐  บาท 

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา  จํานวน  ๔๐๑,๘๐๐ บาท 
- ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ      จํานวย ๔๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพและศักยภาพด้านต่างๆ ของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี 

จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก จํานวน  ๑๖,๐๐๐  บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๓-๕  ป ี

จํานวน  ๙๒,๖๐๐  บาท 
- ค่าหนังสือเรียน  ๘๒  คนๆละ ๒๐๐  บาท  จํานวน  ๑๖,๔๐๐  บาท 
- ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน  ๘๒  คน ๆละ  ๒๐๐ บาทจํานวน  ๑๖,๔๐๐  
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ๘๒  คน ๆละ  ๓๐๐ บาทจํานวน  ๒๔,๖๐๐  บาท 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๘๒  คน ๆละ  ๔๓๐ บาทจํานวน  ๓๕,๒๖๐  บาท 
-  
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน จํานวน ๒๐๐๐๐  

   ค่าวัสดุ      รวม  ๘๓๒,๗๒๑  บาท 
ค่าอาหารเสริม(นม)   รวม  ๖๙๓,๓๒๑  บาท 

- ค่าอาหารเสริม(นม)ให้โรงเรียนหนองอิเฒ่า จํานวน  ๑๘๐,๙๕๕  บาท 
- ค่าอาหารเสริม(นม)ให้โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ จํานวน  ๑๐๕,๗๒๖  บาท 
- ค่าอาหารเสริม(นม)ให้โรงเรียนหลักด่าน       จํานวน  ๑๔๖,๓๙๐  บาท 
- ค่าอาหารเสริม(นม)ให้โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด จํานวน  ๙๓,๕๒๗  บาท 
- ค่าอาหารเสริม(นม)ให้โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน ๑๖๖,๗๒๒   

บาท 
- ค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก 

จํานวน  ๑๓๙,๔๐๐  บาท 
   เงินอุดหนุน     รวม  ๑,๐๓๖,๐๐๐  บาท 

- อุดหนุนโรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์  จํานวน  ๒๐๘,๐๐๐  บาท 
- อุดหนุนโรงเรียนดอนกลอยโนนชาด  จํานวน  ๑๘๔,๐๐๐  บาท 
- อุดหนุนโรงเรียนหนองอิเฒ่า  จํานวน  ๓๕๖,๐๐๐  บาท 
- อุดหนุนโรงเรียนหลักด่าน   จํานวน ๒๘๘,๐๐๐  บาท 

แผนงานสาธารณสุข 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   รวม  ๔๓๓,๘๘๐  บาท 
   งบดําเนินงาน      รวม  ๒๑๓,๘๘๐  บาท 
    ค่าตอบแทน     รวม  ๑๒๕,๘๘๐  บาท 
    ค่าใช้สอย     รวม    ๖๐,๐๐๐  บาท 
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-  โครงการจัดซื้อแอลกอฮอเจลเพ่ือป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา  2019  จํานวน  
๕๐,๐๐๐  บาท 

-  โครงการป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง  จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
ค่าวัสดุ     รวม  ๒๘,๐๐๐  บาท 

     -  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จํานวน  ๒๘,๐๐๐  บาท 
   งบเงินอุดหนุน      รวม  ๒๒๐,๐๐๐  บาท 
    อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
    จํานวน  ๒๒๐,๐๐๐  บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รวม  ๒,๐๘๑,๓๖๐  บาท 
    งบบุคลากร    รวม  ๑,๕๒๒,๕๖๐  บาท 
    เงินเดือน(ฝ่ายประจํา   รวม  ๑,๕๒๒,๕๖๐  บาท 

เงินเดือนพนักงาน   จํานวน  ๗๙๖,๙๒๐  บาท 
เงินเดือนและเงินปรับปรุง จํานวน ๒  อัตรา ตั้งไว้ ๑๒  เดอืน ดังนี้ 

- ผอ. กองช่าง   จํานวน  ๔๑๒,๗๔๐  บาท 
- นายช่างโยธา   จํานวน  ๒๘๔,๑๘๐  บาท 

เงินประจําตําแหน่ง ผอ. กองช่าง เดือนละ ๓,๕๐๐  บาท  ตั้งไว้  ๑๒  เดือน  จํานวน  
๔๒,๐๐๐  บาท 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จํานวน  ๖๓๔,๔๔๐  บาท 
จํานวน ๔  อัตรา  ตังไว้ ๑๒  เดือน ดังนี้ 
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า    จํานวน  ๑๖๒,๖๐๐  บาท 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา   จํานวน  ๑๖๔,๑๖๐  บาท 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ   จํานวน  ๑๖๔,๑๖๐  บาท 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ   จํานวน  ๑๔๓,๕๒๐  บาท 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง   จํานวน  ๒๕,๒๐๐  บาท  
ค่าครองชีพชั่วคราว จํานวน ๔  อัตรา  ตังไว้ ๑๒  เดือน ดังนี้ 

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า    จํานวน    ๒,๔๐๐  บาท 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา   จํานวน  ๒,๔๐๐  บาท 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ   จํานวน  ๒,๔๐๐  บาท 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ   จํานวน  ๑๘,000  บาท 

   งบดําเนินงาน     รวม  ๔๕๘,๘๐๐  บาท 
   ค่าตอบแทน     รวม  ๒๕,๐๐๐  บาท 
    ค่าคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการนอกเวลา จํานวน  ๕,๐๐๐  บาท 
   ค่าใช้สอย     รวม  ๒๕๓,๐๐๐  บาท 
    ค่าจา้งเหมาบริการ   จํานวน  ๑๖๘,๐๐0 บาท 
    ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน  จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท  
    ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
    ค่าใช้จ่ายโครงการวางผังเมือง  จํานวน  ๕,๐๐๐  บาท 
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    ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  จํานวน  ๔๐,๐๐๐  บาท 
   ค่าวัสดุ      รวม  ๑๘๐,๘๐๐  บาท 
    วัสดุสํานักงาน    จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   จํานวน  ๗๐,๐๐๐  บาท 
    วัสดุก่อสร้าง    จํานวน  ๖๐,๐๐๐  บาท 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   จํานวน  ๑๐,๘๐๐  บาท 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
    วัสดุคอมพิวเตอร์    จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

งบลงทุน     รวม  1,406,200  บาท 
ค่าครุภัณฑ์     รวม  40,200  บาท 
 ครุภัณฑ์การเกษตร   จํานวน  40,200  บาท 
 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง  ขนาด  7  แรงม้า 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง  ขนาด  7  แรงม้า  จํานวน  2  เครื่อง ๆ ละ 20,100  
บาท  โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
1.  เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง  ใช้เครื่องยนต์เบนซิน  ขนาดไม่น้อยกว่า  7  แรงม้า  
หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  205  ซีซี 
2.  ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า  4  นิ้ว  (100  มิลลิเมตร) 
3.  สูบน้ําได้ไม่น้อยกว่าปริมาณท่ีกําหนด   
4.  ส่งน้ําได้ไม่น้อยกว่า  11  เมตร  หรือประมาณ  36  ฟุต 
5.  อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ําและของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุด  พร้อมที่จะใช้งาน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม  1,366,000  บาท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
-  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ทิศตะวันตกข้างวัดสว่างโนนทัน บ้านหนองอิเฒ่า  
หมู่ที่  9  จํานวน  100,000  บาท   
เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร  ระยะทางยาว  43  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  และคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  172  ตารางเมตร  ไหล่ทาง
โดยเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  
-  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากศาลาประชาคม – วัดสว่างโนนทัน  บ้าน
หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  2  จํานวน  100,000  บาท 
เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร  ระยะทางยาว  43  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  และคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  172  ตารางเมตร  ไหล่ทาง
โดยเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  
-  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากหอถังประปา – บ้านนายสมไก โสภานะ  
บ้านดอนกลอย  หมู่ที่  6  จํานวน  100,000  บาท 
เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร  ระยะทางยาว  43  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  และคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  172  ตารางเมตร  ไหล่ทาง
โดยเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  
-  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เชื่อมบ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่  8  บ้านดงน้อย  
หมู่ที่  4  จํานวน  100,000  บาท 
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เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร  ระยะทางยาว  43  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  และคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  172  ตารางเมตร  ไหล่ทาง
โดยเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  
-  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รอบป่าหญ้าคา  หมู่ที่  10  จํานวน  100,000  
บาท 
เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร  ระยะทางยาว  43  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  และคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  172  ตารางเมตร  ไหล่ทาง
โดยเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  
-  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนางทองไสย  โคระนํา – บ้านนางอร่าม  
บ้านดงน้อย  หมู่ที่  5  จํานวน  100,000  บาท 
เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร  ระยะทางยาว  43  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  และคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  172  ตารางเมตร  ไหล่ทาง
โดยเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  
-  โครางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนายประยูร  ลอนมา – นางบัวไข  ภู
แล่นเปลือย   บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที่  1  จํานวน  100,000  บาท 
เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร  ระยะทางยาว  43  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  และคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  172  ตารางเมตร  ไหล่ทาง
โดยเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  
-  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหนองแสง – สายแยกโรงเรียนดงน้อยโนน
สวรรค์  บ้านดงน้อย  หมู่ที่  4  จํานวน  100,000  บาท 
เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร  ระยะทางยาว  43  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  และคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  172  ตารางเมตร  ไหล่ทาง
โดยเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  
-  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายศิริพงษ์  โคระนํา – หน้าโรงเรียน
หลักด่านวิทยา  บ้านหลักด่าน  หมู่ที่  11  จํานวน  100,000  บาท 
เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร  ระยะทางยาว  43  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  และคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  172  ตารางเมตร  ไหล่ทาง
โดยเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  
-  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองจาน  บ้านโนนชาด  หมู่ที่  3  จาํนวน  
100,000  บาท 
เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร  ระยะทางยาว  43  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  และคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  172  ตารางเมตร  ไหล่ทาง
โดยเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  
-  โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองจาน  บ้านโนนชาด  หมู่ที่  3   จํานวน  
100,000  บาท 
เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร  ระยะทางยาว  43  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  และคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  172  ตารางเมตร  ไหล่ทาง
โดยเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  
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-  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากถนนทางหลวงชนบทถึงท่ีนานางระเบียบ  ช่างยันต์  
บานคํามะยางหมู่ที่  7  จํานวน  50,000  บาท 
เพ่ือดําเนินการก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตรผิวจราจรกว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  1,200  
เมตร  ลงตามหลุมบ่อตามสภาพความเสียหาย  ปริมาณลูกรังจํานวนไม่น้อยกว่า  360  ลูก
บาศ์กเมตร  พร้อมเกรดปรับระดับรายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.หนองอิเฒ่า 
-  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากถนนลูกรังประตูวัดสว่างคํามะยางถึงถนนทางหลวง
ชนบท  บ้านคํามะยาง  หมู่ที่  7  จํานวน  150,000  บาท 
เพ่ือดําเนินการก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตรผิวจราจรกว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  1,200  
เมตร  ลงตามหลุมบ่อตามสภาพความเสียหาย  ปริมาณลูกรังจํานวนไม่น้อยกว่า  370  ลูก
บาศ์กเมตร  พร้อมเกรดปรับระดับรายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.หนองอิเฒ่า 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  รวม  ๕๕,๐๐๐  บาท 
   งบดําเนินงาน      รวม  ๒๕,๐๐๐  บาท 
   ค่าใช้สอย      รวม  ๒๕,๐๐๐  บาท 

- ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ   
     จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของประชาชนหรือกลุ่มองค์กรใน
ตําบล  จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมด้านพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัว 
จํานวน  ๕,๐๐๐  บาท 

   เงินอุดหนุน      รวม  ๓๐,๐๐๐  บาท 
    อุดหนุนกลุ่มปลูกหม่อนไหม  บ้านโนนชาด หมู่ที ๓   จํานวน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม  ๑๕๗,๐๐๐  บาท 

 งบดําเนินงาน      รวม  ๑๕๗,๐๐๐  บาท 
ค่าใช้สอย      รวม  ๑๓๕,๐๐๐  บาท 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน   
จํานวน  ๕,๐๐๐  บาท 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานบุญคูนลาน  จํานวน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าใช้จ่ายประเพณีบุญบั้งไฟ   จํานวน  ๕๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน  ๕๐,๐๐๐  บาท 

  ค่าวัสดุ     รวม  ๒๒,๐๐๐  บาท 
 วัสดุการกีฬา     จํานวน  ๒๒,๐๐๐  บาท   
งานกีฬาและนันทนาการ     รวม  ๕๐,๐๐๐  บาท 
  ค่าใช้จ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนในตําบล จํานวน  ๕๐,๐๐๐  บาท 

แผนงานการพาณิชย์ 
   งานกิจการประปา     รวม    ๙๕,๐๐๐  บาท 
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งบดําเนินงาน     รวม    ๙๕,๐๐๐  บาท 
 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  รวม  ๑๒๕,๐๐๐  บาท 

- ค่าจัดซื้อคลอรีน    จํานวน  ๒๕,๐๐๐  บาท 
- ค่าจัดซื้อสารส้ม    จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

วัสดุอื่น      รวม  ๓๐,๐๐๐  บาท 
- วัสดุเกี่ยวกับการประปา   จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

ค่าสาธารณูปโภค     รวม  ๘๐๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าไฟฟ้า     จํานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ํา   จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

แผนงานงบกลาง 
   งบกลาง       รวม    ๘,๘๗๔,๐๑๙  บาท 
    เงินสมทบประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน  ๑๙๖,๘๔๔  บาท 
    เงินสมทบกองทุนทดแทน    จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
    เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    จํานวน  ๖,๖๖๘,๔๐๐ บาท 
    เบี้ยยังชีพผู้พิการ     จํานวน  ๑,๕๗๒,๐๐๐  บาท 
    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์    จํานวน       ๖๐,๐๐๐  บาท 
    สํารองจ่าย     จํานวน     ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
    รายจ่ายตามข้อผูกพัน    จํานวน     ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
    เงินสมทบทุนสวัสดิการชุมชน   จํานวน       ๒๐,๐๐๐  บาท 
    เงินสมทบบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  จํานวน     ๑๔๖,๗๗๕  บาท 
   ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่าพิจารณาด้วยคะ 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ตามท่ีท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า              ได้อ่านร่างขอ้บัญญัติ 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ได้นําเสนอรายละเอียดประมาณการ

รายรับ  ประมาณรายจ่ายในแต่ละแผนงานไปแล้วนั้นใดมีข้อสงสัยโปรดยกมือ  ถ้าไม่มีผมจะ
เข้าสู่วาระที่  ๑  ขั้นรับหลักการ  แตก่่อนที่จะขอมติที่ประชุมผมขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯได้
ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องให้กับที่ประชุมไดร้ับทราบด้วยครับ 

นางค าไพ  ภดูีบุตร  คะในการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ                   
เลขานุการสภาฯ พ.ศ.  25๖๔  ในวาระที่ 1  ขั้นรับหลักการ  จะต้องดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ใน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2554 ในประเด็น ดังนี้ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  2) พ.ศ.2554 

 

ข้อ 47 ก าหนดว่า   ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง    ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ 
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้



 
 

อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้วเพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง  
สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

 ข้อ 48  ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้
ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจํานวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นกําหนด โดยให้นําวิธีการเลือกในข้อ 12 แห่งระเบียบนี้มาใช้โดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล ให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลให้แจ้งนายอําเภอทราบ ทั้งนี้ให้ดําเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมี
มติไม่รับหลักการ 

  ให้ประธานท้องถิ่นทําหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ 

 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรค 
หนึ่ง  ให้สภาท้องถิ่นนําเข้าพิจารณาในวาระท่ีสองและวาระที่สาม ตามลําดับ 
ข้อ  49   ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกําหนดตาม
วรรคหนึ่ง  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้
เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ  และเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ตามท่ีท่านปลัด อบต.หนองอิเฒ่า  ได้ชี้แจงรายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  ไปแล้วนั้น  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อ

สงสัยหรือต้องการที่จะซักถามท่านปลัด หรือท่านนายก อบต.หนองอิเฒ่า  หรือไม่ก่อนที่จะเข้า 
สู่ขั้นตอนการลงมติรับหลักการ  ก็ขอเชิญครับ 

นายส ารวย  กุนอก  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ 
ส.อบต.หมู่ที่ 9 ทุกท่าน  ท่านปลัด อบต.หนองอิเฒ่า  และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  ตามที่ผมได้

พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ  ผมมีข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงไม่ได้ตั้งค่าใช้จ่ายโครงการ
ศึกษาดูงานไว้  ผมคิดว่าการจัดทําโครงการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่เป็นโครงการที่ดี
และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาตําบลหนองอิเฒ่าของเรา  เมื่อเราไปศึกษาดูงานในที่ที่เขาประสบ
ความสําเร็จเราก็สามารถที่จะนํามาพัฒนาตําบลของเราเพ่ือต่อยอดต่อไป  ซึ่งหากจะต้องไปเรา
ก็ต้องโอนงประมาณไปอยู่ดี  ผมอยากให้ท่านนายก อบต. ได้นํากลับไปพิจารณาจัดตั้งรายการนี้
ไว้ด้วยก็ขอฝากท่านนายกด้วยครับ  ผมก็ขออภิปรายเพียงเท่านี้ครับ 

 
นายเจษฎา  ภูระบัตร          มีสมาชิกท่านใดท่ีมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปราย   
ประธานสภาฯ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ.  2547 

หมวด  5  ข้อ  65  วรรคแรก   ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อไปให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย   
ผมจึงขอปิดการอภิปราย  วรรคสอง เมื่อปิดอภิปรายแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นเสนอให้ที่
ประชุมลงมติ  ต่อไปเป็นการขอมติที่ประชุมในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ซึ่งตอนนี้มีจํานวน
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า   อยู่ในห้องประชุมตอนนี้  จํานวน 22ท่าน  
ถือว่าครบองค์ประชุมและเมื่อครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมสภาฯแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาฯ
ท่านใดเห็นควร รับหลักการของร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจําปี   
งบประมาณ  พ.ศ.  2564 โปรดยกมือขึ้น 
รับหลักการ  จ านวน  21  เสียง 
ไม่รับหลักการ  จํานวน    -   เสียง 
ลาประชุม จํานวน   -  เสียง 
งดออกเสียง  จํานวน    1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  รับหลักการร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ   พ.ศ. 2564   
เวลา  11.30  น.  -พักรับประทานอาหาร- 

นายเจษฎา  ภูระบัตร           ตามท่ีท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า   ได้เสนอญัตติข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.  2564 วาระท่ี 1 ไปแล้ว  ผมขอเชิญเลขานุการสภา อบต.  
   หนองอิเฒ่าชี้แจงระเบียบเก่ียวกับการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ที่ประชุมได้รับ 
   ทราบต่อไป 
นางค าไพ  ภูดีบุตร        กราบเรียนท่านประธานสภาที่เครารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านตามระเบียบ 
เลขานุการสภาฯ  กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541  และ 
   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2543 

ข้อ 5  งบประมาณรายจ่าย   หมายความว่า   งบประมาณท่ีสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบและ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําอําเภออนุมัติ    ตามท่ี 
กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทํา 
งบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทําประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวม รายการการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้
ประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อ เจ้าหน้าที่งบประมาณ  

ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์  และแก้ไข
งบประมาณใน ชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณา
อนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจําปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม 
และจัดทําเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้ง หนึ่ง เพ่ือคณะ 
ผู้บริหารท้องถิ่นได้นําเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ในส่วนระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
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นายเจษฎา  ภูระบัตร       ตามท่ีเลขาสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบแล้วมีสมาชิกท่านใดจะชักถาม 
ประธานสภาฯ  เพ่ิมเติมในญัตติหรือไม่  ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร      เมื่อสมาชิกสภามีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 
ประธานสภาฯ   พ.ศ.  2562และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   

พ.ศ.  2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2544  ข้อ  49  เมื่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองอิเฒ่า มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
งบประมาณ  พ.ศ.  2564   และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.  2557 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  2)พ.ศ.  2554)  หมวด  3  ข้อ 49  
กล่าวว่า  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  จะต้องส่งให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น  ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
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พิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ  ต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย  วรรคสอง  ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาท้องถิ่น
กําหนดวรรคหนึ่ง  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติฯ  ก็ให้เสนอคําแปรญัตติ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ  และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
หมวด  8  ข้อ  103  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี   2  ประเภท  คือ 
1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่
เกินเจ็ดคน 
2) คณะกรรมการวิสามัญ   ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น   หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่น มีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ 105  ภายใต้บังคับข้อ  103  และข้อ  104  สภาท้องถิ่นมีอํานาจเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง  ๆ  
ตามความจําเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น  ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสามัญประจําสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
2.  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
3.  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
4.  คณะกรรมการอ่ืน  ๆตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
ข้อ  107  ภายใต้ข้อบังคับ  103  วธิีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น     ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่
น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรองการเสนอชื่อให้เสนอได้
ไม่จํากัดจํานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้นําวิธีการเลือกตาม  ข้อ 12   มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ  12  วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น      ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มีการเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่นเท่ากับจํานวน  ที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
กําหนดให้เลือกรองประธานคนที่หนึ่งก่อนแล้ว จึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลําดับถัดไป 
โดยใช้วิธีการตามข้อ  8  วรรคหนึ่งโดยอนุโลม แต่หากได้มีการเลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันแล้วปรากฏว่าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ประธานสภาท้องถิ่นออกเสียงชี้ขาด 
ข้อ  8  วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ฯ....ชื่อที่เสนอไม่จํากัดจํานวนและให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่น   ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น   โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคน
ละหนึ่งชื่อเมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานสภาฯประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น 
 ฉะนั้น  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  มีมติรับหลักการของร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  2560  แล้วผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ
ในที่ประชุมแห่งนี้  เสนอว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
งบประมาณ  2560  เห็นควรมีกี่คนโดยให้มีจํานวนไม่น้อยกว่า  3  คนแต่ไม่เกิน  7  คน  
พร้อมผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคนครับ 

นายประยอม  สุขวิพัฒน์           เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า ผมนายประยอม  สุขวิพัฒน์   
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ส.อบต.หมู่ที่ 10 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  หมู่ที่  10  ขอเสนอจํานวนคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ จํานวน  7  คน 

 
 
 
นายเจษฎา  ภูระบัตร         มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า     ท่านใดจะเสนอเป็นอย่าง 
ประธานสภาฯ อ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯเพ่ือเห็นควรให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  256๔  จํานวน  7  คน  ผมขอ
มติที่ประชุมด้วยการยกมือ 

มติที่ประชุม         มีมติเห็นชอบ  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.  256๔  จ านวน  7  คน  ด้วยคะแนนเสียง 21  เสียง 

 งดออกเสียง  1  เสียง 

นายเจษฎา  ภูระบัตร         ครับต่อไปเป็นการเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า     เพ่ือ 
ประธานสภาฯ ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  

พ.ศ.  256๔  ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอชื่อพร้อมกับผู้รับรองอย่างน้อย  2  คน  โดย
จะให้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติทีละคนโดยเริ่มจากคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  1  ขอ
เชิญเสนอครับ 

ผมนายส ารวย กุนอก    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  หมู่ที่ 5  ผมขอเสนอชื่อ  นาย 
ส.อบต. หมู่ที่ 9            สิงห์โต  ภูหัวดอน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  หมู่ที่  6  เป็น 
   คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564   
   คนที่  1  

ผู้รับรอง  1.  นายสุรพล  ภูครองหิน  ส.อบต.หมู่ที่  ๑ 
     2.  นายทองเนตร  ภูเทียมศรี ส.อบต.หมู่ที่  ๒ 

มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรให้ทําหน้าที่เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  คนที่  1  อีกหรือไม่หากไม่มีแล้ว  ผมขอมติที่ประชุม
สภาฯให้ความเห็นชอบ  นายสิงห์โต  ภูหัวดอน  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  6  เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  คนที่  1  ผมขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  นายสิงห์โต  ภูหัวดอน  ท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติร่ างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  256๔  คนที่  1 ด้วยคะแนนเสียง 21 
เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง   

 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ    เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า 
ประธานสภาฯ ที่ตนเห็นควร  เพ่ือทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี  

งบประมาณ  พ.ศ.  256๓  คนที่   2   พร้อมผู้รับรองอย่างน้อย  2  ท่าน    ขอเชิญเสนอครับ 
นายค าผัน  ภูจ าปา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  หมู่ที่ ๗  ผมขอเสนอชื่อ  นางค าไพร  ภูดี

บุตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า หมู่ที่  ๑๑  เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  256๔   คนที่  2  

  ผู้รับรอง    1.  นายชัยวฒัน์  ภูเดช  ส.อบต.หมู่ที่  ๕ 
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    2.  นางศิริลักษ์  อุปภา  ส.อบต.หมู่ที่  ๔ 
 มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรให้ทําหน้าที่เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  คนที่  2  อีกหรือไม่หากไม่มีแล้ว  ผมขอมติที่ประชุม
สภาฯให้ความเห็นชอบให้  นางคําไพร  ภูดีบุตร สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๑๑  เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  คนที่  2  ด้วยการยกมือ 

 
 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  นางค าไพร  ภูดีบุตร  ท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.  256๔  คนที่  2  ด้วยคะแนนเสียงด้วย
คะแนนเสียง 21 เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง     

นายเจษฎา  ภูระบัตร          ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ   เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า 
ประธานสภาฯ ที่ตนเห็นควร  เพื่อทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี  

งบประมาณ  พ.ศ.  256๔  คนที่  3  พร้อมผู้รับรองอย่างน้อย  2  ท่าน  ขอเชิญเสนอชื่อครับ 
นายสุรศักดิ์  พวงมะล ิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า หมู่ที่  ๙  ขอเสนอชื่อ นายส ารวย  กุนอก  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  หมู่ที่ ๙   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  256๔  คนที่  3  

  ผู้รับรอง  1.  นายทองเนตร  ภูเทียมศรี ผู้รับรอง  ส.อบต.หมู่ที่  ๒ 
    2.  นางทองคํา  ภูหัวดอน  ผู้รับรอง  ส.อบต.หมู่ที่  ๘ 

มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรให้ทําหน้าที่เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  คนที่  3  อีกหรือไม่ หากไม่มีแล้ว  ผมขอมติที่ประชุม
สภาฯให้ความเห็นชอบให้  นายสํารวย  กุนอก  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๙  เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  คนที่  3  ด้วยการยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ นายส ารวย  กุนอก  ท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 256๔  คนที่  3 ด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียง 
21 เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง     

 
นายเจษฎา  ภูระบัตร         ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ   เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า 
ประธานสภาฯ ที่ตนเห็นควร  เพ่ือทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี  

งบประมาณ  พ.ศ.  256๔  คนที่  4  พร้อมผู้รับรองอย่างน้อย  2  ท่าน  ขอเชิญเสนอชื่อครับ 
นายสิงห์โต  ภูหัวดอน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  หมู่ที่  ๖  ผมขอเสนอชื่อ นายภูมิม

มินทร์  รัตนชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  หมู่ที่  ๓  เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.  256๔  
คนที่  4  

  ผู้รับรอง  1.  นางศิริลักษณ์  อุปภา           ผู้รับรอง  ส.อบต.หมู่ที่  ๔ 
    2.  นายประเสริฐ  พรมมา ผู้รับรอง  ส.อบต.หมู่ที่  ๑๑ 
 มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรให้ทําหน้าที่เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  คนที่  4  อีกหรือไม่ หากไม่มีแล้ว  ผมขอมติที่ประชุม
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สภาฯให้ความเห็นชอบให้  นายภูมิมินทร์  รัตนชัย  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๓  เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  คนที่  4  ด้วยการยกมือ 

มติที่ประชุม               เห็นชอบ นายภูมิมินทร์  รัตนชัย     ท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 256๔  คนที่  4  ด้วยคะแนนเสียงด้วย
คะแนนเสียง 21 เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง     

 
 
 
 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ               เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประธานสภาฯ หนองอิเฒ่าที่ตนเห็นควร  เพ่ือทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  256๔  คนที่  5  พร้อมผู้รับรองอย่างน้อย  2  ท่าน  
ขอเชิญเสนอชื่อครับ 

นางศิริลักษณ์  อุปภา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า   หมู่ที่  ๔   ผมขอเสนอชื่อ  นายพุต  
ค าแหงพล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  หมู่ที่  4  เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  256๓  คนที่  5  

  ผู้รับรอง  1.  นายสุรพล  ภูครองหิน ผู้รับรอง  ส.อบต.หมู่ที่  ๑ 
    2.  นายประยอม  สุขวิพัฒน์ ผู้รับรอง  ส.อบต.หมู่ที่  ๑๐ 
 มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรให้ทําหน้าที่เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  คนที่  5  อีกหรือไม่ หากไม่มีแล้ว  ผมขอมติที่ประชุม
สภาฯให้ความเห็นชอบให้  นายพุต  คําแหงพล  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  4  เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  คนที่  5   ด้วยการยกมือ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  นายพุต  ค าแหงพล ท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.  256๔   คนที่  5  ด้วยคะแนน
เสียงด้วยคะแนนเสียง 21 เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ               เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประธานสภาฯ หนองอิเฒ่าที่ตนเห็นควร  เพ่ือทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  256๔  คนที่  6  พร้อมผู้รับรองอย่างน้อย  2  ท่าน  
ขอเชิญเสนอชื่อครับ 

นายสิงโต  ภูหัวดอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  หมู่ที่   ๖  ผมขอเสนอชื่อ    นายประยอม  
สุขวิพัฒน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  หมู่ที่  10  เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  256๓  คนที่  6  

  ผู้รับรอง  1.  นายสุรพล  ภูครองหิน ผู้รับรอง  ส.อบต.หมู่ที่  ๑ 
    2.  นายชัยวฒัน์  ภูเดช  ผู้รับรอง  ส.อบต.หมู่ที่  ๕ 
 มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรให้ทําหน้าที่เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  คนที่  6  อีกหรือไม่ หากไม่มีแล้ว  ผมขอมติที่ประชุม
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สภาฯให้ความเห็นชอบให้  นายสุรศักดิ์  พวงมะลิ  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  9  เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  คนที่  6   ด้วยการยกมือ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  นายประยอม  สุขวิพัฒน์  ท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปี  งบประมาณ   พ.ศ.  256๔  คนที่  6  
ด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียง 21 เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง    

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ                 เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประธานสภาฯ หนองอิเฒ่าที่ตนเห็นควร  เพ่ือทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  256๔  คนที่  7  พร้อมผู้รับรองอย่างน้อย  2  ท่าน  
ขอเชิญเสนอชื่อครับ 

นางค าไพ  ภดูีบุตร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  หมู่ที่  1๑  ผขอเสนอชื่อ    นายสุรพล  ภู
ครองเงิน  สมาชืกสภา  ม  ๑   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2562  คนที่  7  

  ผู้รับรอง  1.  นายสงวน  มูลเสนา ผู้รับรอง  ส.อบต.หมู่ที่  ๗ 
    2.  นายสิงโต  ภูหัวดอน ผู้รับรอง  ส.อบต.หมู่ที่  ๖ 
 มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรให้ทําหน้าที่เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  คนที่  7  อีกหรือไม่ หากไม่มีแล้ว  ผมขอมติที่ประชุม
สภาฯให้ความเห็นชอบให้  นายสุรพล  ภูครองเงิน  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  7   
ด้วยการยกมือ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  นายสุรพล  ภูครองเงิน  ท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปี  งบประมาณ   พ.ศ.  256๓   คนที่  7  ด้วยคะแนน
เสียงด้วยคะแนนเสียง 21 เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง   

นายเจษฎา  ภูระบัตร   สรุปคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี   
ประธานสภาฯ งบประมาณ   พ.ศ.  2564  มีจํานวน  7  ท่าน  ดังนี้ 

1.  นายสิงห์โต  ภูหัวดอน 
 2.  นางค าไพ  ภูดีบุตร 
 3.  นายส ารวย  กุนอก 
 4.  นายภูมิมินทร์  รัตนชัย 
 5.  นายพุต  ค าแหงพล 
 6.  นายประยอม  สุขวิพัฒน์ 
 7.  นายสุรพล  ภูครองเงิน 

 และขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้เสนอกําหนดระยะเวลายื่นคําแปรญัตติและระยะเวลาในการแปร
ญัตติว่าจะกําหนดกี่วัน  โดยต้องกําหนดระยะเวลาในการเสนอยื่นคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมง  เ พ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเพ่ือพิจารณาและรายงานให้
ประธานสภาฯ  ได้รับทราบ  และให้ประธานสภาฯรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองอิเฒ่าทราบต่อไป  ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอกําหนดยื่นคําแปรญัตติ
และระยะเวลาในการแปรญัตติกี่วัน ขอเชิญเสนอครับ แต่ก่อนที่เสนอผมขอให้เลขานุการสภาฯ  
ได้ชี้แจงระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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นางค าไพ  ภูดีบุตร  คะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.   
เลขานุการสภาฯ 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  2  พ.ศ.  2554  ข้อ  109  การนัดประชุมและเปิดประชุม

คณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก  ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น  ให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง  ๆ  เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการ
สภาท้องถิ่นคณะนั้น  ๆ  ตามระเบียบ  จึงขออนุญาตนัดคณะกรรมการที่ได้รับคัดเลือกท้ัง  7  
ท่านในที่ประชุมนี้เพ่ือประชุม  ครั้งแรกหลังจากการเลิกประชุมสภาท้องถิ่นคณะนั้น  ๆ  ตาม
ระเบียบ  จึงขออนุญาตนัดคณะกรรมการแปรญัตติฯที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง  7  คน  ในที่
ประชุมนี้เพื่อประชุมครั้งแรกหลังจากการประชุม  ครั้งแรกหลังจากการประชุมสภาฯนี้คะ 

  ต่อไป  ดิฉันจะขอให้ที่ประชุมสภาฯได้เสนอกําหนดระยะเวลายื่นคําแปรญัตติและ
ระยะเวลาในการแปรญัตติว่าจะกําหนดกี่วัน  โดยต้องกําหนดระยะเวลาในการเสนอยื่นคําแปร
ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง  เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเพ่ือพิจารณาและ
รายงานให้ประธานสภาฯได้รับทราบ  และให้ประธานสภาฯรายงานให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่าทราบต่อไป  ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอ
กําหนดยื่นคําแปรญัตติและระยะเวลาในการแปรญัตติกี่วัน  ขอเชิญเสนอครับ 

นายสิงห์โต  ภูหัวดอน เรียน  ประธานสภา  ผมขอเสนอกําหนดระยะเวลาในการยื่นคําแปรญัตติ    ต่อคณะกรรมการ
ส.อบต.หมู่ที่  6  แปรญัตติ ดังนี้ 
 ๑. วันที่  4  สิงหาคม  256๓  ตั้งแต่เวลา  8.30   จนถึงเวลา  16.30  น.   

๒. วันที่  5 สิงหาคม  256๓  ตั้งแต่เวลา  8.30   จนถึงเวลา  16.30  น.   
๓. วันที่  6   สิงหาคม   256๒ตั้งแต่เวลา  8.30   จนถึงเวลา  16.30  น. 
ซึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า  24  ชั่วโมง   

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอผู้รับรองอย่างน้อยสองท่านด้วยครับ 
ประธานสภาฯ  ผู้รับรอง 
   1.  นายทองเนตร  ภูเทียมศรี  ส.อบต.หมู่ที่  2 
   2.  นายพุฒ  คําแหงพล   ส.อบต.หมู่ที่  4  
นายเจษฎา  ภูระบัตร มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่    
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร   ผมขอสรุประยะเวลายื่นคําแปรญัตติและระยะเวลาในการแปรญัตติ       ต่อประธาน 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติให้เป็นไปตามที่ท่านสิงห์โต  ภูหัวดอน  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  6  เสนอ

ครับ  และหากท่านสมาชิกสภาสภาฯท่านใดประสงค์จะเสนอคําแปรญัตติให้ท่านมารับแบบ
เสนอขอแปรญัตติได้ที่ท่านเลขานุการสภาฯ  และให้เสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติตามห้วงระยะเวลาตามท่ีได้กําหนดไว้ต่อคระกรรมการแปรญัตติ  คือในวันท่ี  4  สิงหาคม  
2563  ตั้งแต่เวลา  08.30 -  16.30  น.  ถึงวันที่  6  สิงหาคม  2563  และเมื่อครบ
กําหนดระยะเวลาการเสนอคําแปรญัตติแล้วให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  ทําการประชุมเพ่ือพิจารณาตาม
แบบเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  
ในวันศุกร์ที่  7  สิงหาคม  2563  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  
ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น.  พร้อมทั้งจัดทํารายงานการประชุมของคณะกรรมการแปร
ญัตติฯและบันทึกร่างข้อบัญญัติฯที่ได้ทําการพิจารณาแล้วยื่นเสนอต่อประธานสภาฯเพ่ือที่
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ประธานสภาฯจะนําเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯในวาระที่  2  วาระแปรญัตติ  และวาระที่  3  วาระ
ลงมติต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบและประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ  พ.ศ.  2564  ในวันศุกร์ที่  7  สิงหาคม  2563  เวลา  08.30  น.   

นางค าไพ  ภูดีบุตร 
เลขานุการสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า และท่าน
ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน  ดิฉันนางคําไพ  ภูดีบุตร  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองอิเฒ่า  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งหนองอิเฒ่า  ได้มีมติคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน ๗  ท่าน  
1.  นายสิงห์โต  ภูหัวดอน 
2.  นางค าไพร  ภูดีบุตร 
3.  นายส ารวย  กุนอก 
4.  นายภูมิมินทร์  รัตนชัย 
5.  นายพุต  ค าแหงพล 
6.  นายประยอม  สุขวิพัฒน์ 
7.  นายสุรพล  ภูครองเงิน 
จึงขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯ   ประชุมเพ่ือคัดเลือกประธานกรรมการแปรญัตติ  และ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ในวันศุกร์ที่  7  สิงหาคม  25๖๓   เวลา ๐8.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ 
เรื่องอ่ืนๆ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร 
ประธานสภา ฯ 
ที่ประชุม 
นายเจษฎา  ภูระบัตร 
ประธานสภาฯ 

ในระเบียบวาระนี้  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ 
ไม่มี 
ในเมื่อที่ประชุมสภาฯไม่มีผู้ประสงค์ที่จะเสนอ  หรือสอบถามอีกผมขอเลิกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจําปี  2563  และ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันขอบคุณครับ 

เลิกประชุม เวลา  1๔.30  น. 

(ลงชื่อ)      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
             (นางคําไพ   ภูดีบุตร) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
 เมื่อพฤหัสบดี ที่  13  สิงหาคม  2563 

 
ลงชื่อ       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสิงห์โต  ภูหัวดอน) 



 
 

 
ลงชื่อ       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายสํารวย  กุนอก) 

 
ลงชื่อ       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายพุฒ  คําแหงพล) 

 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าได้รับรองรายงานกรประชุมครั้งนี้แล้ว 

 เมื่อวันที่  13  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2563 
 

ลงชื่อ       ประธานสภา  อบต.หนองอิเฒ่า 
           (นายเจษฎา  ภูระบตัร) 

 
 



 
 

 

ส าเนา 
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.  256๔ 

วันที ่ 7  สิงหาคม  256๓ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1. นายสํารวย  กุนอก ส.อบต.หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  ๙ สํารวย  กุนอก 
2. นายสิงห์โต ภูหัวดอน ส.อบต.หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  ๖ สิงห์โต ภูหัวดอน 
3. นายประยอม  สุขวิพัฒน์ ส.อบต.หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  ๑๐ ประยอม  สุขวิพัฒน์ 
4. นายภูมิมินทร์  รัตนชัย ส.อบต.หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  ๓ ภูมิมินทร์  รัตนชัย 
5. นายพุต  คําแหงพล ส.อบต.หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  ๔ พุต  คําแหงพล 
6. นายสุรพล  ภูครองเงิน ส.อบต.หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  ๑ สุรพล  ภูครองเงิน 
7. นางคําไพ  ภูดีบุตร ส.อบต.หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  ๑๑ คําไพ  ภูดีบุตร 

เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๓0  น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว       ดิฉันนางคําไพ  ภูดีบุตร      เลขานุการสภาองค์การ

บริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ทําหน้าที่ดําเนินการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือพิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ  และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ  เป็นไปตามระเบียบต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางค าไพ  ภูดีบุตร   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า    ในคราวประชุมสมาชิกสภาองค์การ 
เลขานุการสภาฯ บริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  สมัยสามัญ  สมัยที่   3  ครั้งที่  ๓  ประจําปี  พ.ศ.  256๓  

เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม  256๓  ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองอิเฒ่า  แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  256๔ อาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2554  หมวด  8  ข้อ  103  (1)  ข้อ  105  และข้อ 109 ประกอบกับ
มติสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  ๓  ประจําปี พ.ศ. 
256๓  เมื่อวันที่  1๑  สิงหาคม  256๓ ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
เพ่ือพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  256๓   จํานวน  7  
ท่าน  ประกอบด้วย 
1.  นายสิงห์โต  ภูหัวดอน 

 2.  นางค าไพร  ภูดีบุตร 
 3.  นายส ารวย  กุนอก 
 4.  นายภูมิมินทร์  รัตนชัย 
 5.  นายพุต  ค าแหงพล 
 6.  นายประยอม  สุขวิพัฒน์ 
 7.  นายสุรพล  ภูครองเงิน 



 
 

2 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
   -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถาม 
   -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1  เลือกประธานกรรมการแปรญัตติฯ   และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

นางค าไพ  ภูดีบุตร  ชี้แจงว่าตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า        ได้มีมติรับหลักการแห่ง 
เลขานุการสภาฯ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  ซึ่งผู้บริหารได้เสนอ

ญัตติเข้าสู่การพิจารณาของสภา  เมื่อวันที่  3  สิงหาคม  2563  และได้มีการประชุม
พิจารณาในวาระรับหลักการแล้วนั้น 

  ในวันนี้ เป็นการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  บัดนี ้  ได้เวลาแล้วประกอบกับที่
ประชุมครบองค์ประชุม  จึงขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ  พิจารณาเลือกประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564 
พร้อมเลขานุการในการทําหน้าที่ในการบันทึกรายงานการประชุมต่อไป  ขอเชิญท่าน
คณะกรรมการเสนอชื่อคะ 

นายสิงห์โต ภูหัวดอน         ผมนายสิงห์โต  ภูหัวดอน   ขอเสนอชื่อ  นายสํารวย  กุนอก  เป็นประธานคณะกรรมการ 
คณะกรรมการแปรญัตติ    แปรญัตติฯ ขอผู้รับรองสองท่านด้วยครับ 
  ผู้รับรอง  1.  นายชัยวฒัน์  ภูเดช   ส.อบต.หมู่ที่  5 
    2.  นายพุต  คําแหงพล   ส.อบต.หมู่ที่  4 
นางค าไพ  ภูดีบุตร มีท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่  ถ้ามีการเสนอชื่อพ่ียงหนึ่งท่าน  ก็ให้ถือว่าผู้นั้น 
เลขานุการสภา             ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยคะ 
มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วมีมติเลือกนายส ารวย  กุนอก  เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ด้วย

คะแนนเสียงเอกฉันท์ 

นายส ารวย  กุนอก  ต่อไปขอให้ท่านคณะกรรมการได้เสนอชื่อ     เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างฯ 
ประธานคณะกรรมการแปรฯ  เพ่ือทําหน้าที่ในการบันทึกรายงานกาประชุมต่อไป  ขอเชิญเสนอชื่อครับ 
นายแสงไทย  เรืองมนตรี    ผมนายแสงไทย  เรืองมนตรี  ขอเสนอชื่อ  นางค าไพ  ภูดีบุตร  เป็นเลขานุการ 
ส.อบต. หมู่ที่  5            คณะกรรมการแปรญัตติฯ 
นายส ารวย  กุนอก ผมขอผู้รับรองสองท่านด้วยครับ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
  ผู้รับรอง     1.  นายสิงห์โต  ภูหัวดอน   ส.อบต.หมู่ที่  6 
    2.  นายสงวน  มูลเสนา   ส.อบต.หมู่ที่  7 
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 มีท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่   ถ้ามีการเสนอชื่อเพียงหนึ่งท่าน   ก็ให้ถือว่าผู้นั้น 
   ได้รับเลือกเป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยคะ 
มติที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติเลือกนางค าไพ  ภูดีบุตร  เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ด้วย

คะแนนเสียงเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ  

-  ไม่มี 
นายส ารวย  กุนอก  ครับก็ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการแปรญัตติฯทุกท่าน   ที่ได้เข้าร่วมการประชุมโดย 
ประธานคณะกรรมการแปรฯพร้อมเพรียงกันในวันนี้      ส่วนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี   

งบประมาณ  พ.ศ.  2564  ผมก็ขอให้ท่านคณะกรรมการแปรญัตติฯได้นําเอาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณฯไปทําความเข้าใจและให้ศึกษาเปรียบเทียบกับข้อบัญญัติงบประมาณฯของปีที่
ผ่านมาแล้วเราค่อยมาประชุมกันในวันพรุ่งนี้  ผมก็ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯใน
วันเสาร์ที่  8  สิงหาคม  2563  ผมขอเลิกประชุมครับ 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐  น.  
 

(ลงชื่อ)   คําไพ  ภูดีบุตร     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         (นางคําไพ   ภูดีบุตร) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 

 
ลงชื่อ    สิงห์โต  ภูหัวดอน    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายสิงห์โต  ภูหัวดอน) 

 
ลงชื่อ   สํารวย  กุนอก   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสํารวย  กุนอก) 

 
ลงชื่อ   พุฒ  คําแหงพล   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายพุฒ  คําแหงพล) 

 
ประธานกรรมการแปรญัตติฯได้รับรองรายงานกรประชุมครั้งนี้แล้ว 

 
 (ลงชื่อ)  สํารวย  กุนอก   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

       (นายสํารวย  กุนอก)  
     ประธานกรรมการแปรญัติฯ 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

ส าเนา 
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.  256๔ 

วันที่    8  สิงหาคม  256๓ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1. นายสํารวย  กุนอก ส.อบต.หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  ๙ สํารวย  กุนอก 
2. นายสิงห์โต ภูหัวดอน ส.อบต.หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  ๖ สิงห์โต ภูหัวดอน 
3. นายประยอม  สุขวิพัฒน์ ส.อบต.หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  ๑๐ ประยอม  สุขวิพัฒน์ 
4. นายภูมิมินทร์  รัตนชัย ส.อบต.หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  ๓ ภูมิมินทร์  รัตนชัย 
5. นายพุฒ  คําแหงพล ส.อบต.หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  ๔ พุฒ  คําแหงพล 
6. นายสุรพล  ภูครองเงิน ส.อบต.หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  ๑ สุรพล  ภูครองเงิน 
7. นางคําไพ  ภูดีบุตร ส.อบต.หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  ๑๑ คําไพ  ภูดีบุตร 

 
รายช่ือผู้ร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
12. 

 

นาสุนทร  พิมพาค า 
นายพุตสมา  ช านาญพล 
นายประดิษฐ์ ภูอ่อน 
นางสาคร  ภูวอง 
นางสุรีพร  ภูห้องเพชร 
นางคมคิต  ภูอาภรณ์ 
นายบงการ  ค าศิริรักษ์ 
นางกานดา  วิไลสิทธิ์ 
นางธิดารัตน์  ภูเพ็งใจ 
นายนิกรณ์  ภูกาบิน 
นายแสงไทย  เรืองมนตรี 

นายก อบต.หนองอิเฒ่า 
รองนายก อบต.หนองอิเฒ่า 
รองนายก อบต.หนองอิเฒ่า 
เลขานุการนายก อบต.หนองอิเฒ่า 
ปลัด อบต. หนองอิเฒ่า 
ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองช่าง 
หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ 
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าพนักงานธุรการ 
ส.อบต.หมู่ที่  5 

ทรงศิลป์  ภูแข่งหมอก 
พุตสมา  ช านาญพล 
ประดิษฐ์ ภูอ่อน 
สาคร  ภูวอง 
สุรีพร  ภูห้องเพชร 
คมคิต  ภูอาภรณ์ 
บงการ  ค าศิริรักษ์ 
กานดา  วิไลสิทธิ์ 
ธิดารัตน์   ภูเพ็งใจ 
นิกรณ์  ภูกาบิน 
แสงไทย  เรืองมนตรี 

เปิดประชุมเวลา  ๐8.๓0  น. 
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นางค าไพ  ภูดีบุตร  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯมาครบองค์ประชุมแล้ว  ดิฉันขอเชิญคณะกรรมการแปร 
เลขานุการสภาฯ  ญัตติเข้าห้องประชุม และเชิญประธานกรรมการแปรญัตติทําการประชุมตามระเบียบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
   -   ไม่มี 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ที่ประชุม      -  มีมติรับรอง 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องกระทู้ถาม 
   -  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   -  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1  เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ. 2564 
นายส ารวย  กุนอก  ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  มีมติก าหนดระยะเวลา ยื่นค าแปรญัตติ ตั้งแต่ 
ประธานกรรมการฯ  วันที่  4  สิงหาคม  พ.ศ.  2563  ถึงวันที่  6  สิงหาคม  2563  ตั้งแต่เวลา  08.30  -   

16.30  น.  ไม่น้อยกว่า ๒๔  ชั่วโมง  และได้แจ้งให้  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที ่มีความประสงค์ยื่นค าขอแปรญัตติ  ๑  ราย  นายแสงไทย  เรืองมนตรี  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จึงขอเชิญคณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายประจ าปี   งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔    
เชิญครับ 

    แผนงานบริหารทั่วไป  งบด าเนินการ  หมวดค่าตอบแทน 
นายสิงโต  ภูหัวดอน  เรียนประธานกรรมการ  คณะกรรมการแปรญัตติ   ผู้เข้าร่วมประชุม   จากที่ได้ศึกษา 
กรรมการแปรญัตติฯ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ เพ่ือตราเป็นข้อบังคับการ

ใช้งบประมาณที่มีอยู่น้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุก ๆด้านจ าเป็นต้องปรับ
ลดค่าใช้จ่ ายบางประการเพ่ือน าไปตั้ งจ่าย  ตั้ ง เ พ่ิมในหมวดที่จ าเป็น  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  เดิมตั้งไว้  ๕,๐๐๐  บาท    คงไว้  ๕,๐๐๐  บาท 

นายส ารวย  กุนอก                  เชิญท่านนายกครับ 
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ 
นายสุนทร  พิมพาค า เรียนประธานกรรมการแปรญัตติ  คณะกรรมการแปรญัตติ  และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายก อบต.หนองอิเฒ่า จากทีท่่านสิงโต  ภูหัวดอนได้  ได้พิจารณาปรับลดค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเดิม

ตั้งไว้  ๕,๐๐๐  บาท   ผมเห็นควรให้คงไว้  ๕,๐๐๐  บาท  เพ่ือเป็นค่ากรรการตรวจการจ้าง  
ประชาคมที่เข้าร่วมตรวจการจ้างตามคําสั่ง ปัจจุบันไม่มีใครทําเรืองเบิกเพราะติดขัดเรือง
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ระเบียบการเบิกจ่าย  ก็แล้วแต่ท่านเห็นสมควรครับถ้ามีการเบิกจ่ายผมก็จะบริหารงบประมาณ
มีน้อยเท่าที่จําเป็นครับ 

นายส ารวย  กุนอก                  มีท่านใดเสนอความคิดเห็นอีกครับ 
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ 
ที่ประชุม   -  ไม่มี 
ส ารวย  กุนอก   ผมขอความเห็นชอมติเห็นชอบครับครับ 
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ   
ที่ประชุม   มีมติให้คงไวเ้ป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง ๖  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง  
 
นายส ารวย  กุนอก  เชิญอภิปรายรายการต่อไปครับ 
ประธานคณะกรรมการฯ 
 
 
 
นายสิงโต  ภูหัวดอน  ขอปรับลด  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์เดิม  ตั้ง 
กรรมการแปรญัตติฯ ไว้  ๕,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๕,๐๐๐  บาท    บาทครับเหตุผลปรับลดเพ่ือนําไปใช้ในหมวดที่

จําเป็นกว่า  เพราะปีท่ีผ่านมาไม่ได้ใช้เลย 
นายส ารวย  กุนอก  ขอเชิญท่านนายก อบต ชี้แจงด้วยครับ 
กรรมการแปรญัตติฯ 
นายสุนทร  พิมพาค า  เรียนประธานกรรมการแปรญัตติฯ  คณะกรรมการแปรญัตติฯ   และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายก อบต.หนองอิเฒ่า  ทุกท่านครับ เราก็ได้อภิปรายครบทุกรายการที่ได้ยื่นแปรญัตติฯเรียบร้อยแล้ว  แต่รายการนี้

เป็นรายการที่ได้ตั้งไว้ตามหนังสือสั่งถึงแม้ว่าในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  จะยังไม่ได้ใช้แต่
ผมขอให้คงไว้ครับ 

นายส ารวย  กุนอก ขอมติครับ  
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ 
ที่ประชุม  มีมติให้คงไว้เป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง ๖  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง (ประธานฯ) 

นายสิงโต  ภูหัวดอน   ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก  พระราชดําริ 
กรรมการแปรญัตติฯ พระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ราชกุมารีฯ  เดิมตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท

ปรับลด  ๕,๐๐๐  บาท  คงไว้  ๕,๐๐๐  บาท  เหตุผลโดยปกติแล้วการพันธ์กล้าไม้ได้ซื้อขอ
จากศูนย์เพราะชํากล้าไม้หนองหญ้าม้า ขอนําไปตั้งจ่ายหรือเพ่ิมในหวดที่จําเป็นครับ 

นายส ารวย  กุนอก           ขอมติครับ  
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ 
ที่ประชุม มีมติ เป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง ๖  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง ปรับลด ค่าใช้จ่ายใน

การจัดท าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริพระกนิษฐาราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ราชกุมารีฯ  เดิมตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๕,๐๐๐  
บาท  คงไว้  ๕,๐๐๐  บาท   

นายสิงโต  ภูหัวดอน   ค่าใช้จ่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร สมาชิก  
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กรรมการแปรญัตติฯ บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล  เดิมตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท ปรับลด  ๕,๐๐๐  บาท  คงไว้  
๕,๐๐๐  บาท เหตุผลค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการนี้ ทุกคนย่อมมีสภาวะการดําเนินงาน  
การบริหารงานอยู่แล้ว ครับ 

นายส ารวย  กุนอก           มีท่านอ่ืนมีความคิดเห็นไหมครับ ขอเชิญนายกยกด้วยครับ 
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ 
นายสุนทร  พิมพาค า  ไม่ขอแสดงความคิดเห็นครับเชิญกรรมการพิจารณาแล้วแต่เห็นสมควรครับ 
นายก อบต.หนองอิเฒ่า 
นายส ารวย  กุนอก  ขอมติครับ 
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ   
ที่ประชุม มีมติ เป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง ๖  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง ค่าใช้จ่ายอบรม

คุณธรรม จริยธรรมและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท ปรับลด  
๕,๐๐๐  บาท  คงไว้  ๕,๐๐๐  บาท 

นายแสงไทย  เรืองมนตรี  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  เดิม  ตั้งไว้  ๖๐,๐๐๐  บาท  ขอปรับลด  ๒๐,๐๐๐   
ส.อบต.  หมู่ที่  ๕ บาท  คงไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท 
นายส ารวย  กุนอก  ท่านกรรมการมีความคิดเห็นอย่างไร  ถ้าไม่มี  ผมขอ  เสนอคงไว้  ๖๐,๐๐๐  บาท   
ประธานกรรมการแปรฯ คงไว้ตามร่างเดิม  และขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ ตามร่างเดิม  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  ๖  เสียง 
นายแสงไทย  เรืองมนตรี  ผมขอสงวนญัตติครับ ขอนําเข้าในประชุมสภา  วาระท่ี ๒  ขั้นแปรญัตติครับ 
สมาชิกสภา  หมู่ที่ ๕ 

หมวดค่าวัสดุ 
นายพุต  ค าแหงพล  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เดิมตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท 
กรรมการแปรญัตติฯ  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  คงไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท 
นายส ารวย  กุนอก           ขอมติครับ  
ประธานกรรมการแปรฯ 
ที่ประชุม   มีมติให้ปรับลดเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง ๖  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง 

(ประธานฯ) 
นายส ารวย  กุนอก  เชิญท่านแสงไทย  เรืองมนตรี   ที่ยื่นคําขอแปรญัตติ  
ประธานกรรมการแปรฯ 
นายแสงไทย  เรืองมนตรี  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เดิม  ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท  ขอปรับลด  ๑๐,๐๐๐   
ส.อบต.  หมู่ที่  ๕ บาท  คงไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  เหตุผลการตั้งงบประมาณวัสดุคอมพิวเตอร์มีทุกส่วนตั้ง  ไว้มาก

เกินไป 
นายส ารวย  กุนอก  ท่านกรรมการมีความคิดเห็นอย่างไร   
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ 
นายภูมิมิน  รัตนชัย  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์    ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท ก็ขอให้คงไว้ร่างเดิมครับ เพราะมันมี  
กรรมการแปรญัตติฯ การชํารุดได้  สิ่งไหนพอซ่อมได้ก็ซ่อม ถ้าไม่คุ้มค่าการซ่อมค่อยซื้อครับ  
นายส ารวย  กุนอก  เชิญท่านนายก 
ประธานกรรมการแปรฯ 
นางคมคิด  ภูอาภรณ์  ที่ประชุมพิจารณา มีแต่หัวข้อตัด  รายจ่ายที่ตั้งไว้มีความสําคัญ  ได้ประมาณค่า 
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ผอ.กองคลัง  ใช้จ่ายตามงบประมาณท่ีได้รับ  ทุกปีมีการโอนงบประมาณมากคะแนนด้านนี้น้อยมาก 
นายส ารวย  กุนอก ขอมติครับ 
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ คงไว้ตามร่างเดิม  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  ๖  เสียง 
นายแสงไทย  เรืองมนตรี  ขอสงวนคําแปรญัตติ  ครับ 
ส.อบต.หมู่ที่  5 
นายส ารวย  กุนอก  จะนําเข้าประชุมสภา  ในวาระท่ี  ๒  ขันแปรญัตติ  
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ 

เวลา  11.30  น.  -พักรับประทานอาหาร- 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ก็ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาต่อครับ 
ประธานสภาฯ 

งานบริหารงานคลัง 
งบด าเนินงาน 
ค่าตอบแทน 

นายประยอม  สุขวิพัฒน์   ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  เดิมตั้งไว้  ๕,๐๐๐  บาท 
กรรมการแปรญัตติฯ ปรับลด  ๕,๐๐๐  บาท  เหตุผล ตั้งทุกปีแต่ไม่มีการเบิกจ่าย 
นายส ารวย  กุนอก  ขอเชิญท่านนายก  เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องครับ 
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ 
นางคมคิด  ภูอาภรณ์  ตามท่ีไม่ได้เบิกจ่ายเพราะ ปลัดคนก่อนได้จัดทําประกาศไว้ ค่าตอบแทน ดังนี้คะ 
ผอ. กองคลัง  ตารางอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

ลําดับ 
รายละเอียด 

งบประมาณตามสัญญาจ้าง 
ค่าตอบแทน 

หมายเหตุ 
ประธาน กรรมการ 

1 10,000-50,000 บาท 500 300 -ต่อคนต่อการประชุม 1 ครั้ง 
2 50,001-100,000 บาท 600 400 -ต่อคนต่อการประชุม 1 ครั้ง 
3 100,001-300,000 บาท 700 500 -ต่อคนต่อการประชุม 1 ครั้ง 
4 300,001-500,000 บาท 800 600 -ต่อคนต่อการประชุม 1 ครั้ง 
5 500,001 -2,000,000 บาท 1,000 800 -ต่อคนต่อการประชุม 1 ครั้ง 
6 2,000,001 บาทข้ึนไป 1,500 1,200 -ต่อคนต่อการประชุม 1 ครั้ง 

 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ได้รับค่าตอบแทนกรณีที่ออกตรวจงาน
จ้าง ณ สถานที่ท่ีก าหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ท างานจ้าง ดังนี้  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

ลําดับ 
รายละเอียด 

งบประมาณตามสัญญาจ้าง 
ค่าตอบแทน 

หมายเหตุ 
ประธาน กรรมการ 

1 10,000-50,000 บาท 100 50 -ต่อวันต่องาน  
2 50,001-100,000 บาท 150 100 -ต่อวันต่องาน 
3 100,001-300,000 บาท 200 150 -ต่อวันต่องาน 
4 300,001-500,000 บาท 250 200 -ต่อวันต่องาน 
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5 500,001 -2,000,000 บาท 300 250 -ต่อวันต่องาน 
6 2,000,001 บาทข้ึนไป 350 300 -ต่อวันต่องาน 

 

     4.2 ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 

ลําดับ 
รายละเอียด 

งบประมาณตามสัญญาจ้าง 
ค่าตอบแทน 

หมายเหตุ 
หัวหน้าผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงาน 

1 10,000-50,000 บาท 100 50 -ต่อวันต่องาน  
2 50,001-100,000 บาท 150 100 -ต่อวันต่องาน 
3 100,001-300,000 บาท 200 150 -ต่อวันต่องาน 
4 300,001-500,000 บาท 250 200 -ต่อวันต่องาน 
5 500,001 -2,000,000 บาท 300 250 -ต่อวันต่องาน 
6 2,000,001 บาทข้ึนไป 350 300 -ต่อวันต่องาน 

 
   ส่วนรองปลัดรักษาการแทนปลัดได้จัดทําประกาศอยู่ในอัตราราคาหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าจะยึดประกาศ
   ตัวไหน  ถ้าใช้ประกาศรองปลัด  ต้องทําการยกเลิกประกาศเดิมก่อน  และถ้ามีการเบิกจ่ายต้อง 
   ให้เลขาคณะกรรมการจัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย  แต่ดิฉันอยากชี้แจงให้กับท่านสมาชิกสภา 

ที่ทรงเกียรติทุกท่านได้รับทราบในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองอิเฒ่าของเราได้รับอุดหนุน  ประมาณ  ๑๔  ล้านบาท  ยังไงรายการนี้ก็ต้องได้เบิกให้กับ
คณะกรรมการตรวจรับแน่นอน  ดิฉันก็ขอให้คงรายการค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
เอาไว้  ก็คงนําเรียนเพียงเท่านี้คะ 
 

นายส ารวย  กุนอก ขอมติครับ  
ประธานกรรมการแปรฯ 
ที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์   ด้วยคะแนนเสียง ๖  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง (ประธานฯ) 

ให้คงไว้ทั้งจ านวน  รายการค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  เดิมตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  
บาทปรับลด  ๕,๐๐๐  บาท  คงไว้  ๕,๐๐๐  บาท 

 
ค่าใช้สอย 

นายประยอม  สุขวิพัฒน์      ค่าจ้าเหมาบริการ  เดิมตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๓๒,๐๐๐  บาท  คงไว้   
กรรมการแปรญัตติฯ ๑๖๘,๐๐๐  บาท  เหตุผลตั้งไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา  ขอสอบถามนายกตั้งไว้เผื่อตําแหน่งไหน

ครับงบประมาณไม่เพียงพอยังจะมีการตั้งพนักงานจ้างเหมาเพ่ิม 
นายส ารวย  กุนอก           เชิญนายกยก  เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องครับ  
ประธานฯ 
นางคมคิด  ภูอาภรณ์  เหตุที่ต้องตั้งงบประมาณเพ่ิมเพราะจะจัดทําโครงกาซื้อรถส่วนราชการ ทุกคัน 
ผอ. กองคลัง  ต้องมีพนักงานขับรับผิดชอบแต่ละคัน 
นายส ารวย  กุนอก  ขอมติครับ 
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ 
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ที่ประชุม  มีมติ เป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง ๖  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง (ประธานฯ)
ค่าจ้าเหมาบริการ  เดิมตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐  บาท ปรั บลด   ๓๒ ,๐๐๐   บาท   ค ง ไ ว้  
๑๖๘,๐๐๐  บาท   

นางค าไพร  ภูดีบตร   ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน  เดิมตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท  ปรบัลด  ๑๐,๐๐๐  บาท 
กรรมการแปรญัตติฯ คงไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท 
นายส ารวย  กุนอก           ขอมติครับ  
ประธานฯ 
ที่ประชุม   มีมติ เป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง ๖  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง (ประธานฯ) 
   ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน  เดิมตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 

ค่าวัสดุ 
นายสุรพล  ภูครองเงิน  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อรื่น   เดิมตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐  บาทปรับลด  ๒๐,๐๐๐  บาท   
กรรมการแปรญัตติฯ คงไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท 
นายส ารวย  กุนอก ขอมติครับ  
ประธานกรรมการแปรฯ 
ที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง  ๖  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง(ประธานฯ) 

ปรับลด ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อรื่น   เดิมตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐  บาทปรับลด  ๒๐,๐๐๐  บาท  
คงไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท 

 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

งบด าเนินงาน 
ค่าใช้สอย 

 

นายสิงโต  ภูหัวดอน  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  เดิมตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท 
กรรมการแปรญัตติฯ ปรับลด  ๓๐,๐๐๐  บาท  คงไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท เหตุผล ได้สนับสนุนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืนแล้วในการฝึกอบรมแล้วปี งบ ๕๔  ขอปรับลด 
นายส ารวย  กุนอก           ขอมติครับ  
ประธานกรรมการแปรฯ 
ที่ประชุม  มีมติ เป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง ๖  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง (ประธานฯ) 

ปรับลดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  เดิมตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาทปรับลด  
๓๐,๐๐๐  บาท  คงไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท 

นายสิงโต  ภูหัวดอน  โครงการอบรม  อปพร.    เดมิตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท 
กรรมการแปรญัตติ ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  คงไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท 
นายส ารวย  กุนอก           ขอมติครับ  
ประธานฯ 
ที่ประชุม   มีมติ เป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง ๖  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง (ประธานฯ) 
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โครงการอบรม  อปพร.    เดิมตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาทปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  คงไว้  
๑๐,๐๐๐  บาท 

แผนงานการศึกษา 
งบด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย 
นายประยอม  สุขวิพัฒน์  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  เดิมตั้งไว้  ๕,๐๐๐  บาท 
กรรมการแปรญัตติฯ  ปรับลด  ๒,๐๐๐  บาท  คงไว้  ๓,๐๐๐  บาท ส่วนการศึกษาคงใช้งบไม่เยอะ 
นายส ารวย  กุนอก           เชิญนายก   
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ 
นางกานดา  วิไลสิทธิ  สําหรับ ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ส่วนการศึกษาก็ได้ใช้ทุกปี ถ้ามีการรณรงค์ประเพณ ี
ผอ. กองการศึกษา หรือกิจกรรม  อื่น ๆที่เกี่ยวข้องก็ต้องจัดทําป้ายหรือสื่อต่าง ๆ 
นายสุนทร  พิมพาค า  ตั้งไว้  ๕,๐๐๐  ปรับลด  แต่ละความคิดเห็นต่าง อาจจะมีเหตุผลของท่านแล้วแต่ที่ 
นายก อบต.หนองอิเฒ่า ประชุม 
ที่ประชุม  มีมติให้ปรับลดเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง  ๖  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง

(ประธานฯ)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  เดิมตั้งไว้  ๕,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๒,๐๐๐  บาท  
คงไว้  ๓,๐๐๐  บาท 

ค่าวัสดุ 
นายประยอม  สุขวิพัฒน์  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   เดิมตั้งไว้  ๖๐,๐๐๐  บาท 
กรรมการแปรญัตติฯ  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  คงไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท  เหตุได้ไว้มากเกินไปถ้ารับส่งเฉพาะ

เด็กคงไม่ใช้งบประมาณมากขนาดนี้ 
นายส ารวย  กุนอก  เชิญท่านนายก อบต.หนองอิเฒ่าชี้แจงเหตุผลด้วยครับ 
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ 
นายสุนทร  พิมพาค า  เชิญ ผอ. กองการศึกษา 
นายก  อบต.หนองอิเฒ่า 
 
 
นางกานดา  วิไลสิทธิ  สําหรับค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น        รถยนต์ส่วนการศึกษาไม่ใช้ขนส่งเฉพาะเด็กถ้า 
ผอ. กองการศึกษาฯ อีเอ็มเอสไม่ว่างก็ต้องใช้รถส่วนการศึกษา การตั้งงบประมาณไว้เป็นปีขอที่ประชุมพิจารณา 
นายส ารวย  กุนอก           ขอมติครับ  
ประธานกรรมการแปรฯ 
ที่ประชุม  มีมติให้ปรับลดเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง  ๖  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง

(ประธานฯ)  ปรับลดวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   เดิมตั้งไว้  ๖๐,๐๐๐  บาทปรับลด  
๑๐,๐๐๐ บาท  คงไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท   

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

งบด าเนินงาน 
 

ค่าใช้สอย 
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นายสิงโต  ภูหัวดอน  ๒๓. ค่าจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  เดิมตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด   
กรรมการแปรญัตติฯ ๑๐,๐๐๐  บาท  คงไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท 
นายส ารวย  กุนอก           ขอมติครับ  
ประธานกรรมการแปรฯ 
ที่ประชุม   มีมติ เป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง ๖  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง (ประธานฯ) 
นายสิงโต  ภูหัวดอน   ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน  เดิมตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐   
กรรมการแปรญัตติฯ บาทปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  คงไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท 
นายส ารวย  กุนอก           ขอมติครับ  
ประธานกรรมการแปรฯ 
ที่ประชุม  มีมติให้ปรับลดเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง ๖  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง (ประธานฯ) 

แผนงานสาธารณสุข 
งบด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย 
นายสิงโต  ภูหัวดอน  ๒๕.  โครงการจัดซื้อแอลกอฮอเจลป้องกันโรคไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  เดิมตั้งไว้   
กรรมการแปรญัตติฯ ๕๐,๐๐๐  บาทปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  คงไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท  เหตุผลปัจจุบันโรคนี้ก็ไม่มีผู้

ติดเชื้อเฉพาะเขตตําบลหนองอิเฒ่า 
นางค าไพร  ภูดีบุตร  เสนอปรับลด  โครงการจัดซื้อแอลกอฮอเจลป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  เดิมตั้งไว้   
กรรมการแปรญัตติฯ ๕๐,๐๐๐  บาทปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  คงไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท  เหตุผล เหมือนท่านสิงโตแต่

ขอปรับลดอีก 
นายส ารวย  กุนอก  ที่ประชุม ท่านนายก มีข้อเสนอชี้แจงหรือไม่  
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นายส ารวย  กุนอก  ขอมติครับ 
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ 
ที่ประชุม  มีมติให้ปรับลดเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง ๖  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง (ประธานฯ) 

โครงการจัดซื้อแอลกอฮอเจลป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  เดิมตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท
ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  คงไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท 

 
นางค าไพ  ภูดีบุตร  ขอสงวนญัตติ  เพ่ือขอพิจารณาในการประชุมสภา  วาระที่ ๒  ขั้นแปรญัตติ 
กรรมการแปรญัตติฯ 
นายส ารวย  กุนอก  จะนําสงวนญัตติของ ท่านคําไพร  ภูดีบุตร  เข้าสู่การประชุมสภา  ในวาระท่ี ๒ 
ประกรรมการแปรญัตติฯ ขั้นแปรญัตติ   
นายสิงโต  ภูหัวดอน  โครงการป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควัน  เดิมตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท 
กรรมการแปรญัตติฯ ปรับลด  ๕,๐๐๐  บาท  คงไว้  ๕,๐๐๐  บาท เหตุผลมีรถดับเพลิงอยู่  และขอให้ผู้บริหารทํา

หนังสือรณรงค์ไม่เผาวัชพืช  ตอชัง  อื่น ๆที่ก่อให้เกิดหมอกควัน 
นายส ารวย  กุนอก           ขอมติครับ  
ที่ประชุม  มีมติให้ปรับลดเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง ๖  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง (ประธานฯ) 
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โครงการป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควัน  เดิมตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๕,๐๐๐  
บาท  คงไว้  ๕,๐๐๐  บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งบด าเนินงาน 
ค่าตอบแทน 

นายประยอม  สุขวิพัฒน์   ค่าตอบแทนคณะจัดซื้อจัดจ้าง   เดิมตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐   
กรรมการแปรญัตติฯ บาท  คงไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท เหตุผล ปรับลดตามส่วนอื่น 
นายส ารวย  กุนอก           ขอมติครับ  
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ 
ที่ประชุม  มีมติให้ปรับลดเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง ๖  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง (ประธานฯ 

ปรับลดค่าตอบแทนคณะจัดซื้อจัดจ้าง   เดิมตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาทปรับลด  ๑๐,๐๐๐  
บาท  คงไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท เหตุผล ปรับลดตามส่วนอ่ืน 

 
ค่าใช้สอย 

นายประยอม  สุขวิพัฒน์  ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน  เดิมตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท 
กรรมการแปรญัตติฯ  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  คงไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท  เหตุผลปทีี่ผ่านมาไม่ได้ใช้ 
นายส ารวย  กุนอก           ขอมติครับ  
ประธานกรรมการแปรฯ 
ที่ประชุม มีมติให้ปรับลดเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง ๖  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง (ประธานฯ)

ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน  เดิมตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  คงไว้  
๑๐,๐๐๐  บาท  เหตุผลปีที่ผ่านมาไม่ได้ใช้ 

 
นายประยอม  สุขวิพัฒน์   ค่าเดินทางไปราชการ  เดิมตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท 
กรรมการแปรญัตติฯ  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  คงไว้  ๑๐,๐๐๐  บาทเหตุผลปีที่ผ่านมาไม่ได้ใช้ 
นายส ารวย  กุนอก           ขอมติครับ  
ประธานกรรมการแปรฯ 
ที่ประชุม  มีมติให้ปรับลดเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง ๖  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง 

(ประธานฯ)ค่าเดินทางไปราชการ  เดิมตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาทปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  
คงไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท 

 
 
นายประยอม  สุขวิพัฒน์  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  เดิมตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท 
กรรมการแปรญัตติ  ปรับลด  ๒๐,๐๐๐  บาท  คงไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  เหตุผลมีการตั้งงบประมาณไว้ทุก 
  ส่วนแล้ว 
นายส ารวย  กุนอก           ขอเชิญท่านนายก อบต.หนองอิเฒ่าชี้แจงถึงเหตุผลและความจําเป็นในการตั้ง 
ประธานกรรมการแปรฯ งบประมาณรายการนี้ด้วยครับ  
นายสุนทร  พิมพาค า  การตั้งงบประมาณค่าบํารุงซ่อมแซม  ทุกปียังไม่พอใช้เลย เป็นเครื่องมือทํางานของ 
นายก อบต. หนองอิเฒ่า  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  แอร์รถจักยานยนต์ครุภันท์อ่ืน  ๆ  โปรดพิจารณา 
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ส ารวย  กุนอก   ขอมติครับ 
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ    
ที่ประชุม  มีมติให้ปรับลดเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง ๖  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง (ประธานฯ) 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  เดิมตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐  บาทปรับลด  ๒๐,๐๐๐  บาท  คงไว้  
๒๐,๐๐๐  บาท 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
เงินอุดหนุน 

นายพุต  ค าแหงพล   อุดหนุนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  เดิมตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท 
กรรมการแปรญัตติฯ  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  คงไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  มีการอุดหนุนทุกปีคิดว่าคงสามารถ 
  ดําเนินกิจการด้วยตนเองได้แล้ว 
นายส ารวย  กุนอก           ขอเชิญกรรมการ  นายก อบต.หนองอิเฒ่า  ชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นด้วยค  
ประธานกรรมการแปรฯ 
นายสุนทร  พิมพาค า  แสดงความเห็นตามท่านพุฒ  คําแหงพล  กลุ่มนี้มีการอุดหนุนทุกปี  คิดว่าคง 
นายก  อบต.หนองอิเฒ่า เข้มแข็งแล้ว แล้วแต่ที่ประชุมพิจารณา 
นายส ารวย  กุนอก  ขอมติครับ 
ประธานกรรมการแปรญัตติ 
ที่ประชุม  มีมติให้ปรับลดเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง ๖  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง (ประธานฯ) 

อุดหนุนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  เดิมตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาทปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  
คงไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท   
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ค่าใช้สอย 

นายสิงโต  ภูหัวดอน  ค่าจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  เดิมตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท   
กรรมการแปรญัตติ ปรับลด  ๓๐,๐๐๐  บาท  คงไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  เหตุผล เป็นช่วงที่รัฐบาลเฝ้าระวังเชื้อไวรัส

โคโลนา 2019  ไม่ควรจัดงานประเพณีต่าง ๆ 
นายสุนทร  พิมพาค า  การพัฒนาตามอํานาจหน้าที่ของเราการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเป็นเรื่อง  
นายก อบต.หนองอิเฒ่า หนึ่งที่ควรอนุรักษ์เอาไว้  เงินงบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  ยังไม่เพียงพอ  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายส ารวย  กุนอก           ขอมติครับ  
ประธานฯ 
ที่ประชุม  มีมติให้ปรับลดเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง ๖  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง (ประธานฯ) 

ปรับลดค่าจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ  เดิมตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๓๐,๐๐๐  บาท  
คงไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท 

แผนงานการพาณิชย์ 
ค่าวัสดุ 

นายสิงโต  ภูหัวดอน   ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  เดิมตั้งไว้  ๑๒๕,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๒๕,๐๐๐  
กรรมการแปรญัตติฯ บาท  คงไว้  ๑๐๐,๐๐๐  บาทเหตุผลเนื่องจากระบบการผลิตตลอดวัตถุดิบผลิตน้ําประปาถึงจะ

พ่ึงวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  ค่าคลอรีน สารส้มอยู่ระบบกลั่นกลอง  และน้ําที่ใช้ผลิต
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น้ําประปาบางหมู่ใช้น้ําจากการทํานาปรังเห็นควรสํารวจและจัดของบประมาณจากส่วนกลางใน
การดําเนินแก้ไข 

นายส ารวย  กุนอก           เชิญนายกครับ  
ประธานฯ 
นางคมคิด  ภูอาภรณ์  ปัจจุบันการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนนี้ เหลือไม่มากแต่ละปีเห็นควรพิจารณา  
ผอ. กองคลัง 
นายส ารวย  กุนอก  ขอมติครับ 
ประธานกรรมการแปรญัตติ 
ที่ประชุม มีมติให้ปรับลดเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง ๖  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง (ประธานฯ)

ปรับลดค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  เดิมตั้งไว้  ๑๒๕,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๒๕,๐๐๐  
บาท  คงไว้  ๑๐๐,๐๐๐   

นายส ารวย  กุนอก  เชิญเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติสรุปยอดที่มีการปรับลดเพ่ือคืนร่างข้องบัญญัติ 
ประธานกรรมการฯ งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  พร้อมแก้ไขเพ่ิมเติมส่งประธานสภา

เพ่ือเข้าประชุมในวาระที่  ๒  และท่ี  ๓  ต่อไป 
นางค าไพ  ภูดีบุตร  คณะกรรมการได้พิจารณาปรับลดจ านวน   21  รายการ  ดังนี้ 
เลขาคณะกรรมการฯ 

แผนงานบริหารทั่วไป  งบด าเนินการ  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 
ค่าตอบแทน   

๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
พระกนิษฐาราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ราชกุมารีฯ  เดิมตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท
ปรับลด  ๕,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๕,๐๐๐  บาท   

๒. ค่าใช้จ่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร 
สมาชิก บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล  เดิมตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท ปรับลด  ๕,๐๐๐  บาท  
คงเหลือ  ๕,๐๐๐  บาท 

๓. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  เดิม  ตั้งไว้  ๖๐,๐๐๐  บาท  ขอปรับลด  ๒๐,๐๐
บาท  คงเหลือ  ๔๐,๐๐๐  บาท 

หมวดค่าวัสดุ 
๔. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เดิมตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  

บาท  คงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
๕.  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เดิม  ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท  ขอปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  

คงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย 
  ๖. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน  เดิมตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท 

คงเหลือ  ๔๐,๐๐๐  บาท 
 

ค่าวัสดุ 



 
 

๗. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   เดิมตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๒๐,๐๐๐  
บาท  คงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

แผนงานรักษาความสงบภายใน  งบด าเนินงาน 
ค่าใช้สอย 

๘.  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  เดิมตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท  
ปรับลด  ๓๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

๙.  โครงการอบรม  อปพร.    เดิมตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  
คงเหลือ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

แผนงานการศึกษา งบด าเนินงาน 
ค่าวัสดุ 

๑๐. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   เดิมตั้งไว้  ๖๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  
คงเหลือ  ๕๐,๐๐๐  บาท 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน 
ค่าใช้สอย 

    ๑๑. ค่าจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  เดิมตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด   
๑๐,๐๐๐  บาท  คงไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท 

๑๒. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน  เดิมตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  
บาท  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  คงไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท 

แผนงานสาธารณสุข งบด าเนินงาน 
ค่าใช้สอย 

    ๑๓. โครงการจัดซื้อแอลกอฮอเจลป้องกันโรคไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  เดิมตั้งไว้  
๕๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๓๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

๑๔. โครงการป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควัน  เดิมตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  
๕,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๕,๐๐๐  บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน 
ค่าตอบแทน 

    ๑๕. ค่าตอบแทนคณะจัดซื้อจัดจ้าง   เดิมตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐   
บาท  คงเหลือ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

ค่าใช้สอย 
๑๖. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน  เดิมตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  

คงเหลือ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
  ๑๗.  ค่าเดินทางไปราชการ  เดิมตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  

คงเหลือ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
  ๑๘. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  เดิมตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๒๐,๐๐๐  

บาท  คงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

เงินอุดหนุน 
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๑๙. อุดหนุนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  เดิมตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  

บาท  คงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ค่าใช้สอย 
๒๐. ค่าจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  เดิมตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๓๐,๐๐๐  

บาท  คงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
แผนงานการพาณิชย์ 

ค่าวัสดุ 
๒๑.  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  เดิมตั้งไว้  ๑๒๕,๐๐๐  บาท  ปรับลด  

๒๕,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
นายส ารวย  กุนอก  มีคณะกรรมการแปรญัตติฯท่านใดจะเสนอ          หรืออภิปรายรายละเอียดแห่งร่าง 
ประธานกรรมการแปรฯ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  เพ่ิมเติมอีกหรือไม่   ก็ขอ

เชิญอภิปรายได้ 
นายสุนทร  พิมพาค า  ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ  ร่ างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี 

งบประมาณ  พ.ศ.  2564  ได้ยื่นคําแปรญัตติปรับลดรายจ่าย  จํานวน  21  รายการ  
งบประมาณท่ีปรับลดทั้งสิ้น 300,000  บาท  ผมขอยื่นคําแปรญัตติเพ่ือมาตั้งจ่ายรายการใหม่
รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน  300,000  บาท  โดยมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้ตั้งรายการตามที่ขอตั้งใหม่ในรายการคําขอแปรญัตติ  ซึ่งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และ
แก้ไขจนถึงปัจจุบัน  ข้อ  60  ห้ามไม่แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่  หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย  หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจํานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  เว้นแต่จะได้รับรองจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น  หรือคําแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ  ซึ่งหากมีการแปรปรับลด  แล้ว
นําเอาเงินจํานวนที่ปรับลดนั้นไปตั้งรายการใหม่ในส่วนอ่ืนจะต้องได้รับการรับรองจากนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม 
นายส ารวย  กุนอก          ขอผู้รับรองครับ 
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ 
  ผู้รับรอง  1.  นายชัยวฒัน์  ภูเดช   ส.อบต.หมู่ที่  5 
    2.  นายพุต  คําแหงพล   ส.อบต.หมู่ที่  4 
นายส ารวย  กุนอก  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่       ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใด 
ประธานสภาฯ จะอภิปรายเพ่ิมเติม  ผมจะขอมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบตามคําแปรญัตติของท่านนายก

องค์การบริหารส่วนตําบลฯ  ขอแปรญัตติฯเพ่ือไปตั้งรายการใหม่รายการค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  จํานวน  300,000  บาท  โปรดยกมือ 
-  เห็นชอบ  21  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
- งดออกเสียง  1  เสียง(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม เห็นชอบแปรญัตติฯเพื่อไปตั้งรายการใหม่รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  
จ านวน  300,000  บาท  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 
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ที่ประชุม ได้อภิปรายถึงความจ าเป็น  ความเหมาะสม  ความรอบคอบ  ความประหยัดและน่าจะเกิด
ประโยชน์สูงสุด   ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.   2564  ส่วนการ
พิจารณาในรายละเอียดต่าง  ๆ  ก็จะขอน าเข้าพิจารณาต่อที่ประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง 

นายส ารวย  กุนอก            คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจ่ายประปีงบ ประมาณ พ.ศ.  2564 
ประธานคณะกรรมการฯได้พิจารณาเสร็จแล้ว  จึงขอส่งมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพ่ือให้ประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนตําบลหนองอิเฒ่าได้นําเข้าพิจารณาในการประชุมสภาฯ  ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3  
ต่อไป ก็ขอให้ทางเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบด้วย  ขอเชิญครับ 

นางค าไพ  ภูดีบุตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547 
เลขานุการกรรมการแปรฯข้อ  50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม

และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 
 รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้างการแปร

ญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่า  24  ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพ่ือแถงประกอบการ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ  เกี่ยวกับรายงานนั้นขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่อง  อ่ืน  ๆ 
นายส ารวย  กุนอก           ท่านนายก  อบต.หนองอิเฒ่า  และสมาชิก อบต.หนองอิเฒ่าท่านใด   จะเสนอเรื่อง 
ประธานคณะกรรมการฯ  อ่ืน ๆ  ให้ที่ประชุมสภา อบต.หนองอิเฒ่าได้รับทราบหรือไม่ขอเชิญครับ เมื่อไม่ม ี ผู้ใด 

อภิปรายอีกผมขอเลิกประชุมครับ 
เลิกประชุมเวลา  17.30  น. 

(ลงชื่อ)   คําไพ  ภูดีบุตร     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         (นางคําไพ   ภูดีบุตร) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 

 
ลงชื่อ    สิงห์โต  ภูหัวดอน    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายสิงห์โต  ภูหัวดอน) 

 
ลงชื่อ   สํารวย  กุนอก   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสํารวย  กุนอก) 

 
ลงชื่อ   พุฒ  คําแหงพล   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายพุฒ  คําแหงพล) 

 
ประธานกรรมการแปรญัตติฯได้รับรองรายงานกรประชุมครั้งนี้แล้ว 



 
 

 (ลงชื่อ)   สํารวย  กุนอก   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายสํารวย  กุนอก)  
 
 
 
 

ส าเนารายงานการประชุม 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่  2 พ.ศ.  256๓ 

วันพฤหัสบดี ที่  13   สิงหาคม   256๓   เวลา  08.30  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

รายช่ือผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

นายเจษฎา  ภูระบัตร 
นายแสงไทย  เรืองมนตรี 
นางค าไพ  ภูดีบุตร 
นายยงยุทธ์  ดูระภักดิ์ 
นายสุรพล  ภูครองเงิน 
นายทองเนต  ภูเทียมศรี 
นายค าไพ  ภูหนองโอง 
นายภูมิมินทร์  รัตนชัย 
นายส ารอง  กินละมาตร 
นางศิริลักษณ์  อุปภา 
นายพุฒ  ค าแหงพล 
นายชัยวัฒน์  ภูเดช 
นายสิงห์โต  ภูหัวดอน 
นายค าผัน  ภูจ าปา 
นายสงวน  มูลเสนา 
นางทองค า  ภูหัวดอน 
นายหนูจีน  ภูค าใบ 
นายส ารวย  กุนอก 
นายสุรศักดิ์  พวงมะลิ 
นายอ้ม  ภูด่านงัว 
นายประยอม  สุขวิพัฒน์ 

ประธานสภา 
รองประธานสภา 
เลขานุการสภา 
ส.อบต.หมู่ที่  1 
ส.อบต.หมู่ที่  1 
ส.อบต.หมู่ที่  2 
ส.อบต.หมู่ที่  2 
ส.อบต.หมู่ที่  3 
ส.อบต.หมู่ที่  3 
ส.อบต.หมู่ที่  4 
ส.อบต.หมู่ที่  4 
ส.อบต.หมู่ที่  5 
ส.อบต.หมู่ที่  6 
ส.อบต.หมู่ที่  7 
ส.อบต.หมู่ที่  7 
ส.อบต.หมู่ที่  8 
ส.อบต.หมู่ที่  8 
ส.อบต.หมู่ที่  9 
ส.อบต.หมู่ที่  9 
ส.อบต.หมู่ที่  10 
ส.อบต.หมู่ที่  10 

เจษฎา  ภูระบัตร 
แสงไทย  เรืองมนตรี 
ค าไพ  ภูดีบุตร 
ยงยุทธ์  ดูระภักดิ์ 
สุรพล  ภูครองเงิน 
ทองเนต  ภูเทียมศรี 
ค าไพ  ภูหนองโอง 
ภูมิมินทร์  รัตนชัย 
ส ารอง  กินละมาตร 
ศิริลักษณ์  อุปภา 
พุฒ  ค าแหงพล 
ชัยวัฒน์  ภูเดช 
สิงห์โต  ภูหัวดอน 
ค าผัน  ภูจ าปา 
สงวน  มูลเสนา 
ทองค า  ภูหัวดอน 
หนูจีน  ภูค าใบ 
ส ารวย  กุนอก 
สุรศักดิ์  พวงมะลิ 
อ้ม  ภูด่านงัว 
ประยอม  สุขวิพัฒน์ 
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22. นายประเสริฐ  พรมมา ส.อบต.หมู่ที่  11 ประเสริฐ  พรมมา 
 

ผู้มาประชุม  22  คน 
ผู้ขาดประชุม  -  คน 
ผู้ขอลา -  คน 
 
 
 
รายช่ือผู้ร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
 

นาสุนทร  พิมพาค า 
นายพุตสมา  ช านาญพล 
นายประดิษฐ์ ภูอ่อน 
นางสาคร  ภูวอง 
นางสุรีพร  ภูห้องเพชน 
นางคมคิต  ภูอาภรณ์ 
นายบงการ  ค าศิริรักษ์ 
นางกานดา  วิไลสิทธิ์ 
นางธิดารัตน์  ภูเพ็งใจ 
นายนิกรณ์  ภูกาบิน 

นายก อบต.หนองอิเฒ่า 
รองนายก อบต.หนองอิเฒ่า 
รองนายก อบต.หนองอิเฒ่า 
เลขานุการนายก อบต.หนองอิเฒ่า 
ปลัด อบต. หนองอิเฒ่า 
ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองช่าง 
หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ 
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าพนักงานธุรการ 

ทรงศิลป์  ภูแข่งหมอก 
พุตสมา  ช านาญพล 
ประดิษฐ์ ภูอ่อน 
สาคร  ภูวอง 
สุรีพร  ภูห้องเพชร 
คมคิต  ภูอาภรณ์ 
บงการ  ค าศิริรักษ์ 
กานดา  วิไลสิทธิ์ 
ธิดารัตน์   ภูเพ็งใจ 
นิกรณ์  ภูกาบิน 

ผู้เข้าร่วมประชุม  10  คน 
เริ่มประชุม     เวลา   08.30  น. 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  นายเจษฎา  ภูระบัตร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ได้กล่าว
เปิดการประชุมสภาฯ  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่าผู้ทรงเกียรติทุกท่าน         
ประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ท่านปลัด

องค์การบริหารส่วนตําบล  และเจ้าหน้าท่าที่เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  ผมขอเปิดการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจําปี    
2563  โดยเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
-  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี   2563 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ    ได้แจกสําเนารายงานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
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ประธานสภาฯ หนองอิเฒ่า    สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  เมื่อวันจันทร์ที่  3  สิงหาคม  2563  
ก็ขอให้ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมสภาฯโดยละเอียด  ถ้ามีสิ่งใดขาดตกบกพร่อง  หรือ
ต้องการที่จะแก้ไข  เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ  ซึ่งไม่เป็นไปตามที่เราได้ประชุมกัน
ไว้ก็ขอเชิญเสนอครับ  มีหรือไม่ครับ  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอ  ผมขอมติที่
ประชุมสภาฯว่าท่านสมาชิกสภาฯท่านใด  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจําปี  2563 
โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม -   รับรอง 21  เสียง 
-  ไม่รับรอง   0  เสียง 
-  งดออกเสียง    1  เสียง(ประธานสภาฯ) 
 

นายเจษฎา  ภูระบัตร เป็นอันว่า  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า   
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่  1 ประจ าปี   2563  เม่ือวันจันทร์ที่  3  สิงหาคม  2563  

ด้วยคะแนนเสียง  21 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องกระทู้ถาม 
-  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
     4.1  ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  ๒๕๖4 

       วาระท่ี  ๒  :  ขั้นแปรญัตติ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ชี้แจงเกี่ยวกับการรับการคําแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ  และรายงานการประชุมที่มีการอภิปรายปรับลดขอเชิญเลขา             แจ้งระเบียบที่เก่ียวข้อง 
นางค าไพ  ภูดีบุตร ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ.   ๒๕๔๗  ข้อ  ๔๙   
เลขานุการสภาฯ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ

พิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ภายในระยะเวลาที่เสนอคําแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกําหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคําแปร
ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ ในกรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง 
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ นั้นตามร่างเดิม 
และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 
รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การ
แปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ เกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การลง
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภา
ท้องถิ่น ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจาณา 
เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
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ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้นข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง 
ให้ปรึกษาเรียงตามลําดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือมีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น 
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
ข้อ ๕๖ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทําได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือขอ
ลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และจะต้องมีสมาชิกรับรอง เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลง
ความประสงค์ ของจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย เว้นแต่จะได้รับคํารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือคําแปรญัตตินั้น ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจํานวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

(1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้เงินต้นเงินกู้ 
(2) รายจ่ายซึ่งเป็นจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  เมื่อสมาชิกทุกท่านเข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วกระผมขอเชิญประธานกรรมการ 
ประธานสภาฯ   แปรญัตติแถลงประกอบรายงานการแปรญัตติ   ขอเชิญครับ 
นายส ารวย  กุนอก  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา  ผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
ประธานกรรมการแปรญัตติฯได้มีผู้มายื่นคําขอแปรญัตติ  ๑  ราย  คือนายแสงไทร  เรืองมนตรี 

สมาชิกสภา  หมู่ที่  ๕  และสงวนคําแปรญัตติ แผนงานบริหารงานทั่วไปค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม  นางคําไพร  ภูดีบุตร  คณะกรรมการแปรญัตติ  สงวนคําแปรญัตติ  แผนงาน
สาธารณะสุข  ค่าจัดซื้อแอลกอฮอเจล          

 สรุปย่อในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2564   จํานวน  21  รายการ  ดังนี้ 

๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
พระกนิษฐาราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ราชกุมารีฯ  เดิมตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท
ปรับลด  ๕,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๕,๐๐๐  บาท   

๒. ค่าใช้จ่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร 
สมาชิก บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล  เดิมตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท ปรับลด  ๕,๐๐๐  บาท  
คงเหลือ  ๕,๐๐๐  บาท 

๓. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  เดิม  ตั้งไว้  ๖๐,๐๐๐  บาท  ขอปรับลด  ๒๐,๐๐
บาท  คงเหลือ  ๔๐,๐๐๐  บาท 

หมวดค่าวัสดุ 
๔. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เดิมตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  

บาท  คงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
๕.  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เดิม  ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท  ขอปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  

คงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย 
  ๖. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน  เดิมตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท 

คงเหลือ  ๔๐,๐๐๐  บาท 
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ค่าวัสดุ 
๗. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   เดิมตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๒๐,๐๐๐  

บาท  คงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
แผนงานรักษาความสงบภายใน  งบด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย 
๘.  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  เดิมตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท  

ปรับลด  ๓๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
๙.  โครงการอบรม  อปพร.    เดิมตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  

คงเหลือ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
แผนงานการศึกษา งบด าเนินงาน 

ค่าวัสดุ 
๑๐. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   เดิมตั้งไว้  ๖๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  

คงเหลือ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน 
ค่าใช้สอย 

    ๑๑. ค่าจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  เดิมตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด   
๑๐,๐๐๐  บาท  คงไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท 

๑๒. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน  เดิมตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  
บาท  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  คงไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท 

แผนงานสาธารณสุข งบด าเนินงาน 
ค่าใช้สอย 

    ๑๓. โครงการจัดซื้อแอลกอฮอเจลป้องกันโรคไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  เดิมตั้งไว้  
๕๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๓๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

๑๔. โครงการป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควัน  เดิมตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  
๕,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๕,๐๐๐  บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน 
ค่าตอบแทน 

    ๑๕. ค่าตอบแทนคณะจัดซื้อจัดจ้าง   เดิมตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐   
บาท  คงเหลือ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

ค่าใช้สอย 
๑๖. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน  เดิมตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  

คงเหลือ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
  ๑๗.  ค่าเดินทางไปราชการ  เดิมตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  

คงเหลือ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
  ๑๘. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  เดิมตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๒๐,๐๐๐  

บาท  คงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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เงินอุดหนุน 
๑๙. อุดหนุนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  เดิมตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  

บาท  คงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ค่าใช้สอย 
๒๐. ค่าจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  เดิมตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๓๐,๐๐๐  

บาท  คงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
 แผนงานการพาณิชย์ 

ค่าวัสดุ 
๒๑.  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  เดิมตั้งไว้  ๑๒๕,๐๐๐  บาท  ปรับลด  

๒๕,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

นายเจษฎา  ภูระบัตร       ตามท่ีประธานกรรมการแปรญัตติฯได้นําเสนอผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติได้ส่ง 
ประธานสภาฯ  ร่างแก้ไขให้สมาชิกแล้วนั้น  ส่วนรายการอ่ืนไม่มีสมาชิกยื่นคําขอแปรญัตติ ถือว่าคงไว้ตามญัตติ 

เดิมที่นายกได้ยื่นญัตติขอให้ที่ประชุมพิจารณา   ในรายการที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ครับ
ขอให้ที่ประชุมได้พิจาณาเป็นข้อ ๆ  ไปครับ 

 

๑.  คณะกรรมการแปรญัตติฯได้พิจารณาปรับลดค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ราชกุมารีฯ  เดิมตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาทปรับลด  ๕,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  
๕,๐๐๐  บาท  

นายเจษฎา  ภูระบัตร มีสมาชิกท่านใดอภิปรายครับ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร ขอมติครับ ขอให้สมาชิกใช้สิทธิได้ครั้งเดียว เลขาดูด้วยครับ 
ประธานสภาฯ  เห็นด้วยตามร่างเดิม  ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท  ยกมือครับ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร เห็นตามร่างแก้ไขคณะกรรมการแปรญัตติ  ยกมือครับ 
ที่ประชุม  มีมติให้ปรับลดเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง  ๒๑  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง

(ประธานสภาฯ) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ราชกุมารีฯ  เดิมตั้งไว้  
๑๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๕,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๕,๐๐๐  บาท 

๒. คณะกรรมการแปรญัตติฯได้พิจารณาปรับลดค่าใช้จ่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน   ผู้บริหาร   สมาชิก บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล  เดิม
ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท ปรับลด  ๕,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๕,๐๐๐  บาท 

นายเจษฎา  ภูระบัตร มีสมาชิกท่านใดอภิปรายครับ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร ขอมติครับ ขอให้สมาชิกใช้สิทธิได้ครั้งเดียว เลขาดูด้วยครับ 
ประธานสภาฯ  เห็นด้วยตามร่างเดิม  ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท  ยกมือครับ 
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ที่ประชุม  - ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร เห็นตามร่างแก้ไขคณะกรรมการแปรญัตติ  ยกมือครับ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม มีมติปรับลดเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง  ๒๑  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง(ประธาน

สภาฯ) ค่าใช้จ่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร  
สมาชิก บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล  เดิมตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท   ปรับลด  ๕,๐๐๐  
บาท  คงไว้  ๕,๐๐๐  บาท 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  3.  คณะกรรมกรรมการแปรญัตติฯได้พิจารณาปรับลดค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  
เดิมต้ังไว้  ๖๐,๐๐๐  บาท  ขอปรับลด  ๒๐,๐๐๐  บาท  คงไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท 

นายเจษฎา  ภูระบัตร มีสมาชิกท่านใดอภิปรายครับ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร ขอมติครับ ขอให้สมาชิกใช้สิทธิได้ครั้งเดียว เลขาดูด้วยครับ 
ประธานสภาฯ  เห็นด้วยตามร่างเดิม  ตั้งไว้  ๖๐,๐๐๐  บาท  ยกมือครับ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร เห็นตามร่างแก้ไขคณะกรรมการแปรญัตติ  ยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมติปรับลดเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง  ๒๑  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียงค่า

บ ารุงรักษาและซ่อมแซม  เดิม  ตั้งไว้  ๖๐,๐๐๐  บาท  ขอปรับลด  ๒๐,๐๐๐  บาท  คงไว้  
๔๐,๐๐๐  บาท 

หมวดค่าวัสดุ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  4.  กรรมการแปรญัตติฯได้พิจารณาปรับลด  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เดิมตั้งไว้   
ประธานสภาฯ ๓๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  คงไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท 
นายเจษฎา  ภูระบัตร มีสมาชิกท่านใดอภิปรายครับ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร ขอมติครับ ขอให้สมาชิกใช้สิทธิได้ครั้งเดียว เลขาดูด้วยครับ 
ประธานสภาฯ  เห็นด้วยตามร่างเดิม  ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท  ยกมือครับ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร เห็นตามร่างแก้ไขคณะกรรมการแปรญัตติ  ยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมติปรับลดเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง  ๒๑  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง  ค่าวัสดุ

ยานพาหนะและขนส่ง  เดิมตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  คงไว้  
๒๐,๐๐๐  บาท 

 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  5.  กรรมการแปรญัตติฯได้พิจารณาปรับลด  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เดิม  ตั้งไว้  

๓๐,๐๐๐  บาท  ขอปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  คงไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท 
นายเจษฎา  ภูระบัตร มีสมาชิกท่านใดอภิปรายครับ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร ขอมติครับ ขอให้สมาชิกใช้สิทธิได้ครั้งเดียว เลขาดูด้วยครับ 
ประธานสภาฯ  เห็นด้วยตามร่างเดิม  ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท  ยกมือครับ 



 
 

ที่ประชุม  - ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร เห็นตามร่างแก้ไขคณะกรรมการแปรญัตติ  ยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมติปรับลดเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง  ๒๑  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง  ค่าวัสดุ

คอมพิวเตอร์  เดิมตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  คงไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ตามที่สภาฯได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี        งบประมาณ  
ประธานสภาฯ พ.ศ.  ๒๕๖๔  ในวาระที่  ๒  ขั้นแปรญัตติ  แผนงานบริหารทั่วไป  รู้สึกว่าใช้ระยะเวลา

พอสมควร  แต่ก็ยังมีปัญหาข้อสงสัยอีกมากมาย  ผมก็ขอฝากท่านสมาชิกสภาฯได้อ่านร่าง
ข้อบัญญัติติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2563  แล้วเราค่อยนํากลับมา
อภิปรายร่วมกัน  โดยส่วนตัวผมก็จะนําเอากลับไปทําการบ้านเพ่ิมเติมอีก  ส่วนจะเป็นวันไหน
ผมจะให้ทางเลขานุการฯได้ทําหนังสือเชิญประชุมอีกครั้งหนึ่ง  ผมขอเลิกประชุมครับ 

เลิกประชุม  เวลา  ๑7.00  น. 

 
(ลงชื่อ)      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

             (นางคําไพ   ภูดีบุตร) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
 เมื่อพฤหัสบดี ที่  17  สิงหาคม  2563 

 
ลงชื่อ       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสิงห์โต  ภูหัวดอน) 

 
ลงชื่อ       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายสํารวย  กุนอก) 

 
ลงชื่อ       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายพุฒ  คําแหงพล) 

 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าได้รับรองรายงานกรประชุมครั้งนี้แล้ว 

 เมื่อวันที่  17  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2563 
 

ลงชื่อ       ประธานสภา  อบต.หนองอิเฒ่า 
           (นายเจษฎา  ภูระบตัร) 



 
 

 
 



 
 

ส าเนารายงานการประชุม 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่  3  พ.ศ.  256๓ 

วันจันทร์ ที่  17   สิงหาคม   256๓   เวลา  08.30  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

รายช่ือผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

นายเจษฎา  ภูระบัตร 
นายแสงไทย  เรืองมนตรี 
นางค าไพ  ภูดีบุตร 
นายยงยุทธ์  ดูระภักดิ์ 
นายสุรพล  ภูครองเงิน 
นายทองเนต  ภูเทียมศรี 
นายค าไพ  ภูหนองโอง 
นายภูมิมินทร์  รัตนชัย 
นายส ารอง  กินละมาตร 
นางศิริลักษณ์  อุปภา 
นายพุฒ  ค าแหงพล 
นายชัยวัฒน์  ภูเดช 
นายสิงห์โต  ภูหัวดอน 
นายค าผัน  ภูจ าปา 
นายสงวน  มูลเสนา 
นางทองค า  ภูหัวดอน 
นายหนูจีน  ภูค าใบ 
นายส ารวย  กุนอก 
นายสุรศักดิ์  พวงมะลิ 
นายอ้ม  ภูด่านงัว 
นายประยอม  สุขวิพัฒน์ 
นายประเสริฐ  พรมมา 

ประธานสภา 
รองประธานสภา 
เลขานุการสภา 
ส.อบต.หมู่ที่  1 
ส.อบต.หมู่ที่  1 
ส.อบต.หมู่ที่  2 
ส.อบต.หมู่ที่  2 
ส.อบต.หมู่ที่  3 
ส.อบต.หมู่ที่  3 
ส.อบต.หมู่ที่  4 
ส.อบต.หมู่ที่  4 
ส.อบต.หมู่ที่  5 
ส.อบต.หมู่ที่  6 
ส.อบต.หมู่ที่  7 
ส.อบต.หมู่ที่  7 
ส.อบต.หมู่ที่  8 
ส.อบต.หมู่ที่  8 
ส.อบต.หมู่ที่  9 
ส.อบต.หมู่ที่  9 
ส.อบต.หมู่ที่  10 
ส.อบต.หมู่ที่  10 
ส.อบต.หมู่ที่  11 

เจษฎา  ภูระบัตร 
แสงไทย  เรืองมนตรี 
ค าไพ  ภูดีบุตร 
ยงยุทธ์  ดูระภักดิ์ 
สุรพล  ภูครองเงิน 
ทองเนต  ภูเทียมศรี 
ค าไพ  ภูหนองโอง 
ภูมิมินทร์  รัตนชัย 
ส ารอง  กินละมาตร 
ศิริลักษณ์  อุปภา 
พุฒ  ค าแหงพล 
ชัยวัฒน์  ภูเดช 
สิงห์โต  ภูหัวดอน 
ค าผัน  ภูจ าปา 
สงวน  มูลเสนา 
ทองค า  ภูหัวดอน 
หนูจีน  ภูค าใบ 
ส ารวย  กุนอก 
สุรศักดิ์  พวงมะลิ 
อ้ม  ภูด่านงัว 
ประยอม  สุขวิพัฒน์ 
ประเสริฐ  พรมมา 

ผู้มาประชุม  22  คน 
ผู้ขาดประชุม  -  คน 
ผู้ขอลา -  คน 
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รายช่ือผู้ร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
 

นาสุนทร  พิมพาค า 
นายพุตสมา  ช านาญพล 
นายประดิษฐ์ ภูอ่อน 
นางสาคร  ภูวอง 
นายสถิตย์  เฉยไสย 
นางคมคิต  ภูอาภรณ์ 
นายบงการ  ค าศิริรักษ์ 
นางกานดา  วิไลสิทธิ์ 
นางธิดารัตน์  ภูเพ็งใจ 
นายนิกรณ์  ภูกาบิน 

นายก อบต.หนองอิเฒ่า 
รองนายก อบต.หนองอิเฒ่า 
รองนายก อบต.หนองอิเฒ่า 
เลขานุการนายก อบต.หนองอิเฒ่า 
รองปลัด อบต. หนองอิเฒ่า 
ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองช่าง 
หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ 
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าพนักงานธุรการ 

ทรงศิลป์  ภูแข่งหมอก 
พุตสมา  ช านาญพล 
ประดิษฐ์ ภูอ่อน 
สาคร  ภูวอง 
สถิตย์  เฉยไสย 
คมคิต  ภูอาภรณ์ 
บงการ  ค าศิริรักษ์ 
กานดา  วิไลสิทธิ์ 
ธิดารัตน์   ภูเพ็งใจ 
นิกรณ์  ภูกาบิน 

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 
  เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ได้ตรวจรายชื่อผู้ที่ได้ลงชื่อไว้ปรากฏว่ามี
สมาชิกมาประชุมจํานวน 2๒ คน(รวมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล) และมีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน ๑๐ คน 
เป็นอันว่าครบองค์ประชุม   แล้วให้สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุม  โดย นายเจษฎา  ภูระบัตร  ตําแหน่ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
  ประธานได้ตรวจนับองค์ประชุมอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อครบองค์ประชุมจึงได้กล่าวเปิดประชุม และ
ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

       วาระท่ี  ๒  :   ขั้นแปรญัตติ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.   
ประธานสภาฯ ๒๕๖๔  วาระท่ี  ๒  ขั้นแปรญัตติ  แผนงานบริหารงานทั่วไปแล้วเสร็จ เชิญต่อไปครับ 

งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน 
ค่าใช้สอย 

นายเจษฎา  ภูระบัตร          กรรมการแปรญัตติ  ได้พิจารณาแก้ไข   
ประธานสภา            
   6.  คณะกรรมการแปรญัตติฯได้พิจารณาปรับลด  ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน  

เดิมตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๔๐,๐๐๐  บาท 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีสมาชิกท่านใดอภิปรายครับ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอมติครับ ขอให้สมาชิกใช้สิทธิได้ครั้งเดียว เลขาดูด้วยครับ 
ประธานสภาฯ   เห็นด้วยตามร่างเดิม  ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท  ยกมือครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี 



 
 

3 นายเจษฎา  ภูระบัตร  เห็นตามร่างแก้ไขคณะกรรมการแปรญัตติ  ยกมือครับ 
 
ที่ประชุม   มีมติปรับลดเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง  ๒๑  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง 

ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน  เดิมตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  
คงเหลือ  40,000  บาท 

ค่าวัสดุ 
7.  คณะกรรมการแปรญัตติฯได้พิจารณาปรับลดค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อรื่น   

เดิมตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๒๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีสมาชิกท่านใดอภิปรายครับ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอมติครับ ขอให้สมาชิกใช้สิทธิได้ครั้งเดียว เลขาดูด้วยครับ 
ประธานสภาฯ  เห็นด้วยตามร่างเดิม  ตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท  ยกมือครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  เห็นตามร่างแก้ไขคณะกรรมการแปรญัตติ  ยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมติปรับลดเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง  ๒๑  เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง  ค่า

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อรื่น   เดิมตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๒๐,๐๐๐  บาท  
คงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

แผนงานรักษาความสงบภายใน  งบด าเนินงาน 
ค่าใช้สอย 

 8.  คณะกรรมการแปรญัตติฯได้พิจารณาปรับลดโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  เดิมตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๓๐,๐๐๐  บาท  
คงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีสมาชิกท่านใดอภิปรายครับ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอมติครับ ขอให้สมาชิกใช้สิทธิได้ครั้งเดียว เลขาดูด้วยครับ 
ประธานสภาฯ   เห็นด้วยตามร่างเดิม  ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท  ยกมือครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  เห็นตามร่างแก้ไขคณะกรรมการแปรญัตติ  ยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมติปรับลดเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง  ๒๑  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง  

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  เดิมตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท  ปรับ
ลด  ๓๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

 
9.  คณะกรรมการแปรญัตติฯได้พิจารณาปรับลดโครงการอบรม  อปพร.    

เดิมตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีสมาชิกท่านใดอภิปรายครับ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอมติครับ ขอให้สมาชิกใช้สิทธิได้ครั้งเดียว เลขาดูด้วยครับ 
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ประธานสภาฯ   เห็นด้วยตามร่างเดิม  ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  ยกมือครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  เห็นตามร่างแก้ไขคณะกรรมการแปรญัตติ  ยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมติปรับลดเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง  ๒๑  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง  

โครงการอบรม  อปพร.    เดิมตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  
คงเหลือ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

แผนงานการศึกษา งบด าเนินงาน 
ค่าวัสดุ 

10.  คณะกรรมการแปรญัตติฯได้พิจารณาปรับลดวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   เดิมตั้ง
ไว้  ๖๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๕๐,๐๐๐  บาท 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีสมาชิกท่านใดอภิปรายครับ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอมติครับ ขอให้สมาชิกใช้สิทธิได้ครั้งเดียว เลขาดูด้วยครับ 
ประธานสภาฯ  เห็นด้วยตามร่างเดิม  ตั้งไว้  ๖๐,๐๐๐  บาท  ยกมือครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  เห็นตามร่างแก้ไขคณะกรรมการแปรญัตติ  ยกมือครับ  มีมติเป็นเอกฉันท์  ด้วย 
ประธานสภาฯ  คะแนนเสียง  ๒๑  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน 
ค่าใช้สอย 

    11.  คณะกรรมการแปรญัตติฯได้พิจารณาปรับลดค่าจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็ก 
แห่งชาติ  เดิมตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ  ๓๐,๐๐๐  บาท 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีสมาชิกท่านใดอภิปรายครับ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอมติครับ ขอให้สมาชิกใช้สิทธิได้ครั้งเดียว เลขาดูด้วยครับ 
ประธานสภาฯ   เห็นด้วยตามร่างเดิม  ตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท  ยกมือครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  เห็นตามร่างแก้ไขคณะกรรมการแปรญัตติ  ยกมือครับ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง  ๒๑  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง  ค่าจัด

กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  เดิมตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  
คเหลือ  ๓๐,๐๐๐  บาท 

 
12. คณะกรรมการแปรญัตติฯได้พิจารณาปรับลดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรม

ของสภาเด็กและเยาวชน  เดิมตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐บาท  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  
๑๐,๐๐๐  บาท 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีสมาชิกท่านใดอภิปรายครับ 
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ที่ประชุม   ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอมติครับ ขอให้สมาชิกใช้สิทธิได้ครั้งเดียว เลขาดูด้วยครับ 
ประธานสภาฯ   เห็นด้วยตามร่างเดิม  ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  ยกมือครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  เห็นตามร่างแก้ไขคณะกรรมการแปรญัตติ  ยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมติปรับลดเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง  ๒๑  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง  

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน  เดิมตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท  
ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

 
แผนงานสาธารณสุข งบด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  เชิญนางคําไพ  ภูดีบุตร  กรรมการแปรญัตติที่สงวนคามเห็น 
ประธานสภาฯ 
นางค าไพ  ภูดีบุตร เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ดิฉันไม่เห็นด้วยกับมติ 
เลขานุการสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติฯ  เพราะช่วงนี้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน

ตําบลหนองอิเฒ่าที่ผ่านมาก็ไม่มีใครติดเชื้อไวรัชนี้ปัจจุบันก็เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ก็จาง
หายไปแล้วเห็นควรปรับลดงบประมาณนี้ลงอีกเพ่ือไปตั้งในส่วนที่มีความสําคัญค่ะ จึงขอเสนอ
ปรับลดโครงการจัดซื้อแอลกอฮอเจลป้องกันโรคไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  เดิมตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  
บาท  ปรับลด  ๓๐,๐๐๐  บาท  คงไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีท่านใดจะอภิปรายไมครับ  ถ้าไม่มี ขอมติเป็นข้อ ๆ นะครับ จะยึดคะแนนเสียงข้าง
ประธานสภา  มาก ถ้ายกมือแล้วห้ามยกอีกนะครับ  เลขานุการสภา  เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยกิจการสภาดูด้วยนะครับ 

ท่านใดเห็นควรยื่นตามร่างเดิมโครงการจัดซื้อแอลกอฮอเจลป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙    
ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท 
ขอมติครับ 

ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ท่านใดเห็น     ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติฯได้มีความเห็น      และมีมติแก้ไข   
ประธานสภาฯ  โครงการจัดซื้อแอลกอฮอเจลป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  เดิมตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาทปรับ

ลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  คงไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท 
ขอมติครับ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ  ๗  เสียง    
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ท่านใดเหน็ตามชอบตามทีน่างคําไพ  ภูดีบุตร    ได้อภิปรายปรับลดรายการโครงการ 
ประธานสภาฯ จัดซื้อแอลกอฮอเจลป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เดิมตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาทปรับลด  

๓๐,๐๐๐  บาท  คงไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  ผมมติครับ 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  ๑๔  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง  โครงการจัดซื้อแอลก

อฮอเจลป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เดิมตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาทปรับลด  ๓๐,๐๐๐  
บาท  คงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

 
14.  คณะกรรมการแปรญัตติฯได้พิจารณาปรับลดโครงการป้องกันและแก้ไขไฟป่า 

หมอกควัน  เดิมตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๕,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๕,๐๐๐  บาท 
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นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีสมาชิกสภาฯท่านใดต้องการอภิปรายในรายการนี้หรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   -  ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร   ขอมติครับ ขอให้สมาชิกสภาฯใช้สิทธิในการลงคะแนนได้แค่ครั้งเดียวขอให้

เลขานุการสภาฯดูด้วยครับ  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นด้วยตามร่างเดิม  ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  
บาท  ยกมือครับ 

ที่ประชุม   - ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  เห็นตามร่างแก้ไขคณะกรรมการแปรญัตติ  ยกมือครับ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม มีมติปรับลดเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง  ๒๑  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง  โครงการ

ป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควัน  เดิมตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๕,๐๐๐  บาท  
คงเหลือ  ๕,๐๐๐  บาท 

เวลา  11.30  น.  -พักรับประทานอาหาร- 
 

แผนงานเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน 
ค่าตอบแทน 

15.  คณะกรรมการแปรญัตติฯได้พิจารณาปรับลดค่าตอบแทนคณะจัดซื้อจัดจ้าง    
เดิมตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีสมาชิกท่านใดอภิปรายครับ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอมติครับ ขอให้สมาชิกใช้สิทธิได้ครั้งเดียว เลขาดูด้วยครับ 
ประธานสภาฯ   เห็นด้วยตามร่างเดิม  ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  ยกมือครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  เห็นตามร่างแก้ไขคณะกรรมการแปรญัตติ  ยกมือครับ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม มีมติปรับลดเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง  ๒๑  เสียง  งดออกเสียง ๑  (ประธานสภาฯ)

เสียงค่าตอบแทนคณะจัดซื้อจัดจ้าง  เดิมตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท 
คงเหลือ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

 
ค่าใช้สอย 

16.  คณะกรรมการแปรญัตติฯได้พิจารณาปรับลดค่าธรรมเนียมลงทะเบียน  เดิมตั้ง
ไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีสมาชิกท่านใดอภิปรายครับ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอมติครับ ขอให้สมาชิกใช้สิทธิได้ครั้งเดียว เลขาดูด้วยครับ 
ประธานสภาฯ   เห็นด้วยตามร่างเดิม  ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  ยกมือครับ 



 
 

7 

ที่ประชุม   - ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  เห็นตามร่างแก้ไขคณะกรรมการแปรญัตติ  ยกมือครับ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม มีมติปรับลดเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง  ๒๑  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง  

ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน  เดิมตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาทปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  
๑๐,๐๐๐  บาท 

 

17.  คณะกรรมการแปรญัตติฯได้พิจารณาปรับลดค่าเดินทางไปราชการ  เดิมตั้งไว้  
๒๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  คงไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีสมาชิกท่านใดอภิปรายครับ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอมติครับ ขอให้สมาชิกใช้สิทธิได้ครั้งเดียว เลขาดูด้วยครับ 
ประธานสภาฯ   เห็นด้วยตามร่างเดิม  ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  ยกมือครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  เห็นตามร่างแก้ไขคณะกรรมการแปรญัตติ  ยกมือครับ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม มีมติปรับลดเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง  ๒๑  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง  ค่าเดินทาง

ไปราชการ  เดิมตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๑๐,๐๐๐  
บาท 

  
18.  คณะกรรมการแปรญัตติฯได้พิจารณาปรับลดค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  เดิม

ตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๒๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีสมาชิกท่านใดอภิปรายครับ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอมติครับ ขอให้สมาชิกใช้สิทธิได้ครั้งเดียว เลขาดูด้วยครับ 
ประธานสภาฯ   เห็นด้วยตามร่างเดิม  ตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท  ยกมือครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  เห็นตามร่างแก้ไขคณะกรรมการแปรญัตติ  ยกมือครับ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม มีมติปรับลดเป็นเอกฉันท์   ด้วยคะแนนเสียง   ๒๑   เสียง   งดออกเสียง   ๑   เสียง        

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  เดิมตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๒๐,๐๐๐  บาท  
คงเหลือ ๒๐,๐๐๐  บาท 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

เงินอุดหนุน 
19.   คณะกรรมการแปรญัตติฯได้พิจารณาปรับลดเงินอุดหนุนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยง 
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ไหม  เดิมตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีสมาชิกท่านใดอภิปรายครับ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอมติครับ ขอให้สมาชิกใช้สิทธิได้ครั้งเดียว เลขาดูด้วยครับ 
ประธานสภาฯ   เห็นด้วยตามร่างเดิม  ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท  ยกมือครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  เห็นตามร่างแก้ไขคณะกรรมการแปรญัตติ  ยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมติปรับลดเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง  ๒๑  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง  อุดหนุน

กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  เดิมตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  
๒๐,๐๐๐  บาท 

 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ค่าใช้สอย 
20.  คณะกรรมการแปรญัตติฯได้พิจารณาปรับลดค่าจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  เดิม 

ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๓๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีสมาชิกท่านใดอภิปรายครับ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอมติครับ ขอให้สมาชิกใช้สิทธิได้ครั้งเดียว เลขาดูด้วยครับ 
ประธานสภาฯ  เห็นด้วยตามร่างเดิม  ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท  ยกมือครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  เห็นตามร่างแก้ไขคณะกรรมการแปรญัตติ  ยกมือครับ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม มีมติปรับลดเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง  ๒๑  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง  ค่าจัดงาน

ประเพณีบุญบั้งไฟ  เดิมตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท  ปรับลด  ๓๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  
๒๐,๐๐๐  บาท 

 แผนงานการพาณิชย์ 
ค่าวัสดุ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  กรรมการแปรญัตติ  ไม่มีมติ  เชิญท่านแสงไทย  เรืองมนตรี  ที่สงวนคําแปรญัตติ           
ประธานสภาฯ 
นายแสงไทย  เรืองมนตรี  เรียนประธานสภา  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภา  ที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรม 
สมาชิกสภา  อบต  หมู่ที่ ๕        คณะกรรมการแปรญัตติฯ   ได้พิจารณาปรับลด    ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคลอรีนและสารส้มสําหรับใช้ในการผลิตน้ําประปา  เดิมตั้งไว้  ๑๒๕,๐๐๐  
บาท  ปรับลด  ๒๕,๐๐๐  บาท  คงไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีสมาชิกท่านใดอภิปรายครับ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอมติครับ ขอให้สมาชิกใช้สิทธิได้ครั้งเดียว เลขาดูด้วยครับ 
ประธานสภาฯ  เห็นด้วยตามร่างเดิม  ตั้งไว้  ๑๒๕,๐๐๐  บาท  ยกมือครับ 
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ที่ประชุม   - ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  เห็นตามร่างแก้ไขคณะกรรมการแปรญัตติ  ยกมือครับ 
ประธานสภาฯ  
ที่ประชุม มีมติปรับลดเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง  ๒๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง(ประธาน

สภาฯ)  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์    เดิมตั้งไว้  ๑๒๕,๐๐๐  บาทปรับลด  
๒๕,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

 
 
 
 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  และสําหรับญัตติฯตั้งรายการใหม่  รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน   
ประธานภสาฯ ตั้งไว้  300,000  บาท  ตามที่ท่านนายก อบต.หนองอิเฒ่า   

 ส่วนรายการอ่ืน  ๆ  นอกจากนี้คณะกรรมการเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม  ดังนั้นใน
วาระท่ี  2  นี้  จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ทุกท่านได้
พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564   
อีกครั้ง 

ที่ประชุม  ได้อภิปรายในรายละเอียดและแปรญัตติ  ในหมวดรายจ่ายต่าง  ๆ  ของแต่ละส่วนโดย
ได้เสนอแนะข้อคิดเห็น  ความจําเป็นเร่งด่วน  การจัดทํางบประมาณเพ่ือการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน  การแก้ไขปัญหาความยากจน  การส่งเสริมอาชีพ  การแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม  ยาเสพติด  สิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ  การศึกษา  การเคหะและชุมชน  
ด้านคุณภาพชีวิต  คุณธรรมจริยธรรม  ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน  จนไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใด
อภิปราย  หรือแปรญัตติต่อไปอีก 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  เมื่อท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า           ได้แปรญัตติร่าง 
ประธานสภาฯ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  จนไม่มีข้อสงสัยและปรับ

ลดแต่ประการใด  ผมจะนําบรรจุในวาระท่ี  3  ขั้นลงมติ  ต่อไปเมื่อยอดเงินงบประมาณลงตัว
แล้ว    ผมขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ในวันพฤหัสบดีที่  20  
สิงหาคม  2563  เพ่ือขอความเห็นชอบในวาระที่  3  ขั้นลงมติ   ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ   

เลิกประชุมเวลา  16.30  น. 

(ลงชื่อ)      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
             (นางคําไพ   ภูดีบุตร) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
 เมื่อพฤหัสบดี ที่  20  สิงหาคม  2563 

 
ลงชื่อ       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 



 
 

           (นายสิงห์โต  ภูหัวดอน) 
 

ลงชื่อ       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายสํารวย  กุนอก) 

 
ลงชื่อ       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายพุฒ  คําแหงพล) 
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สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าได้รับรองรายงานกรประชุมครั้งนี้แล้ว 
 เมื่อวันที่  20  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2563 
 

ลงชื่อ       ประธานสภา  อบต.หนองอิเฒ่า 
           (นายเจษฎา  ภูระบตัร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส าเนารายงานการประชุม 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่  4  พ.ศ.  256๓ 
วันพฤหัสบดี ที่  20   สิงหาคม   256๓   เวลา  08.30  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

รายช่ือผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

นายเจษฎา  ภูระบัตร 
นายแสงไทย  เรืองมนตรี 
นางค าไพ  ภูดีบุตร 
นายยงยุทธ์  ดูระภักดิ์ 
นายสุรพล  ภูครองเงิน 
นายทองเนต  ภูเทียมศรี 
นายค าไพ  ภูหนองโอง 
นายภูมิมินทร์  รัตนชัย 
นายส ารอง  กินละมาตร 
นางศิริลักษณ์  อุปภา 
นายพุฒ  ค าแหงพล 
นายชัยวัฒน์  ภูเดช 
นายสิงห์โต  ภูหัวดอน 
นายค าผัน  ภูจ าปา 
นายสงวน  มูลเสนา 
นางทองค า  ภูหัวดอน 
นายหนูจีน  ภูค าใบ 
นายส ารวย  กุนอก 
นายสุรศักดิ์  พวงมะลิ 
นายอ้ม  ภูด่านงัว 
นายประยอม  สุขวิพัฒน์ 
นายประเสริฐ  พรมมา 

ประธานสภา 
รองประธานสภา 
เลขานุการสภา 
ส.อบต.หมู่ที่  1 
ส.อบต.หมู่ที่  1 
ส.อบต.หมู่ที่  2 
ส.อบต.หมู่ที่  2 
ส.อบต.หมู่ที่  3 
ส.อบต.หมู่ที่  3 
ส.อบต.หมู่ที่  4 
ส.อบต.หมู่ที่  4 
ส.อบต.หมู่ที่  5 
ส.อบต.หมู่ที่  6 
ส.อบต.หมู่ที่  7 
ส.อบต.หมู่ที่  7 
ส.อบต.หมู่ที่  8 
ส.อบต.หมู่ที่  8 
ส.อบต.หมู่ที่  9 
ส.อบต.หมู่ที่  9 
ส.อบต.หมู่ที่  10 
ส.อบต.หมู่ที่  10 
ส.อบต.หมู่ที่  11 

เจษฎา  ภูระบัตร 
แสงไทย  เรืองมนตรี 
ค าไพ  ภูดีบุตร 
ยงยุทธ์  ดูระภักดิ์ 
สุรพล  ภูครองเงิน 
ทองเนต  ภูเทียมศรี 
ค าไพ  ภูหนองโอง 
ภูมิมินทร์  รัตนชัย 
ส ารอง  กินละมาตร 
ศิริลักษณ์  อุปภา 
พุฒ  ค าแหงพล 
ชัยวัฒน์  ภูเดช 
สิงห์โต  ภูหัวดอน 
ค าผัน  ภูจ าปา 
สงวน  มูลเสนา 
ทองค า  ภูหัวดอน 
หนูจีน  ภูค าใบ 
ส ารวย  กุนอก 
สุรศักดิ์  พวงมะลิ 
อ้ม  ภูด่านงัว 
ประยอม  สุขวิพัฒน์ 
ประเสริฐ  พรมมา 

 
ผู้มาประชุม  22  คน 
ผู้ขาดประชุม  -  คน 
ผู้ขอลา -  คน 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
 

นาสุนทร  พิมพาค า 
นายพุตสมา  ช านาญพล 
นายประดิษฐ์ ภูอ่อน 
นางสาคร  ภูวอง 
นางสุรีพร  ภูห้องเพชร 
นางคมคิต  ภูอาภรณ์ 
นายบงการ  ค าศิริรักษ์ 
นางกานดา  วิไลสิทธิ์ 
นางธิดารัตน์  ภูเพ็งใจ 
นายนิกรณ์  ภูกาบิน 

นายก อบต.หนองอิเฒ่า 
รองนายก อบต.หนองอิเฒ่า 
รองนายก อบต.หนองอิเฒ่า 
เลขานุการนายก อบต.หนองอิเฒ่า
ปลัด อบต. หนองอิเฒ่า 
ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองช่าง 
หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ 
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าพนักงานธุรการ 

สุนทร  พิมพาค า 
พุตสมา  ช านาญพล 
ประดิษฐ์ ภูอ่อน 
สาคร  ภูวอง 
สุรีพร  ภูห้องเพชร 
คมคิต  ภูอาภรณ์ 
บงการ  ค าศิริรักษ์ 
กานดา  วิไลสิทธิ์ 
ธิดารัตน์   ภูเพ็งใจ 
นิกรณ์  ภูกาบิน 

ผู้เข้าร่วมประชุม  11  คน 

เริ่มประชุม     เวลา   08.30  น. 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  นายเจษฎา  ภูระบัตร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ได้กล่าว
เปิดการประชุมสภาฯ  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่าผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านนายก 
ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนตําบล  ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ท่านปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตําบล  หัวหน้าสว่นทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุมทกุคน  บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ได้มาประชุมพร้อมกันแล้ว  และเลขานุการองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองอิเฒ่า  ได้ตรวจสอบแล้วว่าครบองค์ประชุม กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที ่  4 ประจําปี 2563  โดยเริ่ม
ประชุมตามระเบียบวาระที่  4  ต่อจากคราวประชุมครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
4.1 ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564 

วาระท่ี  3  : ลงมติ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า        ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจําปี   งบประมาณ  พ.ศ.  2562  และให้ความเห็นชอบในวาระที่  1  

ขั้นรับหลักการ  ในคราวประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  เมื่อวันจันทร์ ที่  3  
สิงหาคม  2563  ที่ผ่านมาได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2564  และได้ทําการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ เสร็จ
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เรียบร้อยแล้ว  และได้ทําการประชุมแปรร่าง  ในวาระที่  2   ขั้นแปรญัตติเสร็จเรียบร้อยแล้ว   
และต่อไปจะได้ทําการพิจารณาในวาระที่  3   ขั้นลงมติ    ก็ขอให้เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ได้ชี้แจงถึงระเบียบให้กับที่ประชุมได้รับทราบด้วย 

 
นางค าไพ  ภูดีบุตร  ตามความในข้อ  52  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
เลขานุการสภาฯ สภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554  กําหนดไว้ว่าการ

พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้มีมติ
ให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันควร  และในการพิจารณาวาระท่ี  3  ขั้นลงมตินี้ให้ที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า ลงมติว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  หรือไม่  ขอบคุณคะ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ตามท่ีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า         ได้ชี้แจงถึงระเบียบ   
ประธานสภาฯ กฎหมายให้กับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่าได้ทราบแล้ว ผมขอมติที่

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ให้ความเห็นชอบในวาระท่ี  3  เพ่ือลงมติ
เห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  โดยการ
ยกมือ 

ทีป่ระชุม  -  เห็นชอบ 21  เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   0  เสียง 
-  งดออกเสียง    1  เสียง(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

๕.๒  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2563 จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ 

นายสุนทร  พิมพาค า เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จัดซื้อคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค   
นายก อบต.หนองอิเฒ่า เครื่องพิมพ์ ขออนุมัติโอนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ  2563 โอนงบประมาณเพ่ือมาตั้ง 
   จ่ายเป็นรายการใหม่   ผมขอเสนอญัตติพิจารณาขออนุมัติโดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

  หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  256๓ ดังนี้ 

กองคลัง  หมวดเงินเดือน เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน  ๓๒,๐๐๐  บาท  ขออนุมัติมา
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นค่าครุภัณฑ์สํานักงาน  

เหตุผล 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2  และ  3) พ.ศ. 2543 หมวด 4  การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ   27   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ (เดิม) 
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งานบริหารงานคลัง  หมวดเงินเดือน  เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ตั้งไว้  ๒,๐๒๑,๑๐๐ บาท 
เบิกจ่ายแล้ว  ๑,๕๗๐,๓๕๙.๔๒   บาท  คงเหลือ  ๒๙๔,๗๔๐.๔๒  บาท 
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ (ใหม่) 

เป็นค่าครุภัณฑ์สํานักงาน คอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล แบบ ๑ (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๙  นิ้ว  ราคา  ๒๒,๐๐๐  บาท  เครื่องพิมพ์ Multfunction เลเชอร์ หรือ 
LED ขาวดํา  ราคา  ๑๐,๐๐๐  บาท 

 
นายเจษฎา  ภูระบัตร         ครับตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ได้เสนอญัตติ  เรื่อง  ขอ 
ประธานสภาฯ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2563  มีท่านสมาชิกสภาฯท่าน

ใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอเชิญครับ  ปรากฏว่าไม่สมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะอภิปราย
เพ่ิมเติมอีก  ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯแห่งนี้ว่า  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ  ญัตติ  
เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ       รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.  25๖3  กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม -   เห็นชอบ  21  เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   0  เสียง 
-  งดออกเสียง    1  เสียง(ประธานสภาฯ) 

นายเจษฎา  ภูระบัตร ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์         อนุมัติโอนงบประมารายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.   
ประธานสภาฯ 25๖๓  ก็ขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าไปด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน

และระเบียบกฎหมายด้วย   

๕.3  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 โต๊ะประชุมสภา 
นายสุนทร  พิมพาค า เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   เนื่องจากโต๊ะประชุมสภา 
นายก อบต.หนองอิเฒ่า ชํารุดไม่สามารถใช้งานได้จําเป็นในการขออนุมัติโอนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ   
   2563 โอนงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ผมขอเสนอญัตติพิจารณาขออนุมัติ 
   โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  256๓ ดังนี้ 
-  กองการศึกษา หมวดวัสดุ วัสดุการกีฬา  ๒๒,๐๐๐  บาท 
-  สํานักปลัด หมวดค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
-  สํานักปลัด ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  ขออนุมัตินํามาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นค่าครุภัณฑ์สํานักงาน 
โต๊ะประชุมขาเหล็ก สําหรับ  ๒๒  ที่นั่ง  จํานวน  ๑๑  ตัวๆละ  ๔,๗๐๐  บาท เป็นเงิน ๕๑,๗๐๐  
บาท ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖๑๐ มิลลิเมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า  ๗๓๗  มิลลิเมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า  ๑,๘๒๙ มิลลิเมตร พ้ืนโต๊ะด้านบนเป็นไม้ Particle Board หรือวัสดุดีกว่า  ความหนา
ไม่น้อยกว่า ๒๕  มิลลิเมตรปิดผิวด้วยเมลามีสีลายไม้ หรืออ่ืน ๆทนการขีดข่วน 

เหตุผล 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2  และ  3) พ.ศ. 2543 หมวด 4  การโอนและ
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แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ   27   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ (เดิม) 
-  กองการศึกษา หมวดวัสดุ วัสดุการกีฬา ตั้งไว้ ๒๒,๐๐๐  บาท 
- สํานักปลัด หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท 
-  สํานักปลัด ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ตั้งไว้    ๑๐,๐๐๐  บาท 

ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ (ใหม่) 
เป็นค่าครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะประชุมขาเหล็ก สําหรับ  ๒๒  ที่นั่ง  จํานวน  ๑๑  ตัวๆละ  

๔,๗๐๐  บาท เป็นเงิน ๕๑,๗๐๐  บาท ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖๑๐ มิลลิเมตร  ความสูงไม่น้อย
กว่า  ๗๓๗  มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  ๑,๘๒๙ มิลลิเมตร พ้ืนโต๊ะด้านบนเป็นไม้ Particle 
Board หรือวัสดุดีกว่า  ความหนาไม่น้อยกว่า ๒๕  มิลลิเมตรปิดผิวด้วยเมลามีสีลายไม้ หรืออ่ืน ๆ
ทนการขีดข่วน 

นายเจษฎา  ภูระบัตร         ครับตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ได้เสนอญัตติ  เรื่อง  ขอ 
ประธานสภาฯ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2563  มีท่านสมาชิกสภาฯท่าน

ใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอเชิญครับ  ปรากฏว่าไม่สมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะอภิปราย
เพ่ิมเติมอีก  ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯแห่งนี้ว่า  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ  ญัตติ  
เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ       รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.  25๖3  กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม -   เห็นชอบ  21  เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   0  เสียง 
-  งดออกเสียง    1  เสียง(ประธานสภาฯ) 

นายเจษฎา  ภูระบัตร ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์         อนุมัติโอนงบประมารายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.  
25๖๓  ก็ขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าไปด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน
และระเบียบกฎหมายด้วย   

๕.4  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 โต๊ะท างาน  
เก้าอ้ี นายช่างโยธา 

นายสุนทร  พิมพาค า  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขออนุมัติโอนงบประมาณ  
นายก อบต.หนองอิเฒ่า  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือจัดซื้อโต๊ะทํางาน  เก้าอ้ี สําหรับนายช่างโยธาชํานาญ

งาน  จํานวน  ๑  ชุด ดังนี้ 
  หลักการ 

ขออนมุัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  256๓ ดังนี้ 
แผนงานเคหะและชุมชน  หมวดเงินอุดหนุน  อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอยางตลาด 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่างภายในหมู่บ้าน นางคําปุน  ผุศรี ถึงบ้าน  นายวิระ  ภูสสู ิ 
(บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที่ ๑)  ตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท  เบิกจา่ยแล้ว  ๒๓,๒๗๑.๔๔  บาท 
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ขออนุมัตินํามาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นค่าครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะทํางานเหล็ก  ขนาดไม่
น้อยกว่า๑.๕๓ × ๐,๗๗ × ๐.๗๕  เมตร  เก้าอ้ีทํางานบุหนังมีที่วางแขนสองข้าง  สามารถปรับ
ระดับสูง – ต่ําได้  ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๖๓ × ๐,๖๙ × ๐.๙๕  เมตร ๑  ชุด  จํานวน  ๗,๑๐๐  
บาท  

เหตุผล 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2  และ  3) พ.ศ. 2543 หมวด 4  การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ   27   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ (เดิม) 
แผนงานเคหะและชุมชน  หมวดเงินอุดหนุน  อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอยางตลาด 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่างภายในหมู่บ้าน นางคําปุน  ผุศรี  ถึงบ้าน  นายวิระ  ภูสูส ิ 
(บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที่ ๑)  ตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท  เบิกจา่ยแล้ว  ๒๓,๒๗๑.๔๔  บาท 
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ (ใหม่) 
แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอ้ี จํานวน  ๑  ชุด  ตั้งไว้  
๗,๑๐๐  บาท  ดังนี ้
-  โต๊ะทํางานเหล็ก  ขนาดไม่น้อยกว่า  ๑.๕๓ ×  ๐.๗๗  × ๐.๗๕  เมตร 
- เก้าอ้ีทํางานบุหนัง  มีที่วางแขนสองข้าง  สามารถปรับระดับสูง- ต่ําได้ขนาดไม่น้อยกว่า 
0.63 × 0.69 × 0.95  เมตร 

นายเจษฎา  ภูระบัตร         ครับตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ได้เสนอญัตติ  เรื่อง  ขอ 
ประธานสภาฯ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2563  มีท่านสมาชิกสภาฯท่าน

ใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอเชิญครับ  ปรากฏว่าไม่สมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะอภิปราย
เพ่ิมเติมอีก  ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯแห่งนี้ว่า  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ  ญัตติ  
เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ       รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.  25๖3  กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม -   เห็นชอบ  21  เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   0  เสียง 
-  งดออกเสียง    1  เสียง(ประธานสภาฯ) 

๕.5  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 โต๊ะท างาน  
เก้าอ้ี ปลัด  อบต. 

นายสุนทร  พิมพาค า  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขออนุมัติโอนงบประมาณ    
นายก อบต.หนองอิเฒ่า  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือจัดซื้อโต๊ะทํางาน  เก้าอ้ี สําหรับปลัด อบต.  จํานวน  

๑  ชุด ดังนี้ 
  หลักการ 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  256๓ ดังนี้ 
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แผนงานเคหะและชุมชน  หมวดเงินอุดหนุน  อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอยางตลาด 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่างภายในหมู่บ้าน นางคําปุน  ผุศรี ถึงบ้าน  นายวิระ  ภูสูส ิ 
(บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที่ ๑)  ตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท  เบิกจ่ายแล้ว  ๒๓,๒๗๑.๔๔  บาท  ขอ
อนุมัตินํามาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นค่าครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดไม่น้อย
กว่า๑.80 × ๐.80 × ๐.70  เมตร  เก้าอ้ีทํางานบุหนังมีที่วางแขนสองข้าง  สามารถปรับระดับสูง 
– ต่ําได้  ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๖๓ × ๐,๖๙ × ๐.๙๕  เมตร ๑  ชุด  จํานวน  9,3๐๐  บาท  

เหตุผล 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2  และ  3) พ.ศ. 2543 หมวด 4  การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ   27   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ (เดิม) 
แผนงานเคหะและชุมชน  หมวดเงินอุดหนุน  อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอยางตลาด 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่างภายในหมู่บ้าน นางคําปุน  ผุศรี ถึงบ้าน  นายวิระ  ภูสูส ิ 
(บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที่ ๑)  ตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท  เบิกจา่ยแล้ว  ๒๓,๒๗๑.๔๔  บาท 
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ (ใหม่) 
แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอ้ี จํานวน  ๑  ชุด  ตั้งไว้  
9,3๐๐  บาท  ดังนี ้
-  โต๊ะทํางานเหล็ก  ขนาดไม่น้อยกว่า  ๑.80 × ๐.80 × ๐.70  เมตร   
- เก้าอ้ีทํางานบุหนัง  มีที่วางแขนสองข้าง  สามารถปรับระดับสูง- ต่ําได้ขนาดไม่น้อยกว่า 
0.63 × 0.69 × 0.95  เมตร 

นายเจษฎา  ภูระบัตร         ครับตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ได้เสนอญัตติ  เรื่อง  ขอ 
ประธานสภาฯ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2563  มีท่านสมาชิกสภาฯท่าน

ใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอเชิญครับ  ปรากฏว่าไม่สมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะอภิปราย
เพ่ิมเติมอีก  ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯแห่งนี้ว่า  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ  ญัตติ  
เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ       รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.  25๖3  กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม -   เห็นชอบ  21  เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   0  เสียง 
-  งดออกเสียง    1  เสียง(ประธานสภาฯ) 

นายเจษฎา  ภูระบัตร ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์         อนุมัตโิอนงบประมารายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.   
ประธานสภาฯ 25๖๓  ก็ขอให้องค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่าไปดําเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและ

ระเบียบกฎหมายด้วย   

เลิกประชุม  16.30  น.   

 
(ลงชื่อ)      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 



 
 

             (นางคําไพ   ภูดีบุตร) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
 เมื่อพฤหัสบดี ที่  28  กันยายน  2563 

 
ลงชื่อ       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสิงห์โต  ภูหัวดอน) 

 
ลงชื่อ       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายสํารวย  กุนอก) 
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ลงชื่อ       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายพุฒ  คําแหงพล) 

 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าได้รับรองรายงานกรประชุมครั้งนี้แล้ว 

 เมื่อวันที่  28  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2563 
 

ลงชื่อ       ประธานสภา  อบต.หนองอิเฒ่า 
           (นายเจษฎา  ภูระบตัร) 

 
 

 



 
 

สรุปคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัตงิบประมาณ  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
ล าดับที่ โครงการ เดิม ลด คงไว ้

1 ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง ดูแล รักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและ  

๑๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐   

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความ
ปรองดองสมานฉันท์ 

๑๐,๐๐๐     ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐   

3 ค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการ อบต. สัญจร   ๑๐,๐๐๐   ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐   
4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง   ๑๐,๐๐๐  ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการปกป้องสถาบัน   ๑๐,๐๐๐  ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐   
6 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการรณรงค์เพ่ือกําจัดขยะ ๑๐,๐๐๐  ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐   
7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตําบล   ๑๐,๐๐๐  ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐   
8 

 ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจใน พรบ.
ข่าวสารทางราชการ   
  

๑๐,๐๐๐  ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐   

9 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริพระกนิษฐาราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาราชกุมารีฯ   

๑๐,๐๐๐  ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐   

10 ค่าใช้จ่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมและสมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน ผู้บริหาร สมาชิก บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตําบล   

๑๐,๐๐๐  ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐   

11 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการรักน้ํา  รักป่า  
รักแผ่นดิน 

๑๐,๐๐๐  ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐   

12 บํารุงรักษาและซ่อมแซม ๖๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 

13 ค่าวัสดุงานครัว   ๑๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๘,๐๐๐ 

14 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   ๓๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
15 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เดิมตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐  ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐   
16  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เดิม  ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท   ๓๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
17 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ๑๐,๐๐๐  ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐   

18 ค่าจ้าเหมาบริการ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐ 



 
 

19 ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน   ๕๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 
20 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อรื่น    ๔๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
21 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ   ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
22 โครงการอบรม  อปพร.     ๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
23 ค่าโฆษณาและเผยแพร่   ๕,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
24 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    ๖๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
25 ค่าจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ   ๔๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
26 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและ

เยาวชน   
๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

27 โครงการจัดซื้อแอลกอฮอเจลป้องกันโรคไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙   

๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

28 โครงการป้องกันและแก้ไขไฟป่า มอกควัน   ๑๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
29 ค่าตอบแทนคณะจัดซื้อจัดจ้าง ๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
30 ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน   ๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
31 ค่าเดินทางไปราชการ   ๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
32 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม   ๔๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
33 อุดหนุนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม   ๓๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
34 ค่าจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ   ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
35 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์   ๑๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

รวมเงินปรับลด 391,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

ส าเนารายงานการประชุม 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งท่ี  ๑ 
วันจันทร์ที ่ 28   กันยายน   2563  เวลา  08.30  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

รายช่ือผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

นายเจษฎา  ภูระบัตร 
นายแสงไทย  เรืองมนตรี 
นางค าไพ  ภูดีบุตร 
นายยงยุทธ์  ดูระภักดิ์ 
นายสุรพล  ภูครองเงิน 
นายทองเนต  ภูเทียมศรี 
นายค าไพ  ภูหนองโอง 
นายภูมิมินทร์  รัตนชัย 
นายส ารอง  กินละมาตร 
นางศิริลักษณ์  อุปภา 
นายพุฒ  ค าแหงพล 
นายชัยวัฒน์  ภูเดช 
นายสิงห์โต  ภูหัวดอน 
นายค าผัน  ภูจ าปา 
นายสงวน  มูลเสนา 
นางทองค า  ภูหัวดอน 
นายหนูจีน  ภูค าใบ 
นายส ารวย  กุนอก 
นายสุรศักดิ์  พวงมะลิ 
นายอ้ม  ภูด่านงัว 
นายประยอม  สุขวิพัฒน์ 
นายประเสริฐ  พรมมา 

ประธานสภา 
รองประธานสภา 
เลขานุการสภา 
ส.อบต.หมู่ที่  1 
ส.อบต.หมู่ที่  1 
ส.อบต.หมู่ที่  2 
ส.อบต.หมู่ที่  2 
ส.อบต.หมู่ที่  3 
ส.อบต.หมู่ที่  3 
ส.อบต.หมู่ที่  4 
ส.อบต.หมู่ที่  4 
ส.อบต.หมู่ที่  5 
ส.อบต.หมู่ที่  6 
ส.อบต.หมู่ที่  7 
ส.อบต.หมู่ที่  7 
ส.อบต.หมู่ที่  8 
ส.อบต.หมู่ที่  8 
ส.อบต.หมู่ที่  9 
ส.อบต.หมู่ที่  9 
ส.อบต.หมู่ที่  10 
ส.อบต.หมู่ที่  10 
ส.อบต.หมู่ที่  11 

เจษฎา  ภูระบัตร 
แสงไทย  เรืองมนตรี 
ค าไพ  ภูดีบุตร 
ยงยุทธ์  ดูระภักดิ์ 
สุรพล  ภูครองเงิน 
ทองเนต  ภูเทียมศรี 
ค าไพ  ภูหนองโอง 
ภูมิมินทร์  รัตนชัย 
ส ารอง  กินละมาตร 
ศิริลักษณ์  อุปภา 
พุฒ  ค าแหงพล 
ชัยวัฒน์  ภูเดช 
สิงห์โต  ภูหัวดอน 
ค าผัน  ภูจ าปา 
สงวน  มูลเสนา 
ทองค า  ภูหัวดอน 
หนูจีน  ภูค าใบ 
ส ารวย  กุนอก 
สุรศักดิ์  พวงมะลิ 
อ้ม  ภูด่านงัว 
ประยอม  สุขวิพัฒน์ 
ประเสริฐ  พรมมา 

ผู้มาประชุม  22  คน 
ผู้ขาดประชุม  -  คน 
ผู้ขอลา -  คน 
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รายช่ือผู้ร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

นายสุนทร  พิมพาค า 
นางสุรีพร  ภูห้องเพชร 
นางคมคิต  ภูอาภรณ์ 
นางสุรีพร  ขันธมูล 

นายก อบต.หนองอิเฒ่า 
ปลัด อบต. หนองอิเฒ่า 
ผอ.กองคลัง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

สุนทร  พิมพาค า 
สุรีพร  ภูห้องเพชร 
คมคิต  ภูอาภรณ์ 
สุรีพร  ขันธมูล 

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 
  เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า   ได้ตรวจรายชื่อผู้ที่ได้ลงชื่อไว้
ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯมาประชุม  จํานวน 2๒ คน  (รวมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล) และมีผู้ร่วมประชุม
จํานวน  4  คน  ถือว่าครบองค์ประชุม   แล้วให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯเข้าห้องประชุม  โดย นายเจษฎา  ภูระบัตร  
ตําแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ได้ตรวจนับองค์ประชุมอีกครั้งหนึ่ง  เมื่อครบองค์ประชุมจึงได้กล่าวเปิด
ประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุม 
นายเจษฎา  ภูระบัตร -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  สมัยสามัญ  
สมัยที่   3  ครั้งที่  4  ประจ าปี  2563 

นายเจษฎา  ภูระบัตร       ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้แจกสําเนารายงานการประชุมไปกับหนังสือเชิญประชุมสภา 
ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  4  ประจําปี  2563 ก็

ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ตรวจดูรายงานการประชุมสภาฯโดยละเอียดถ้ามีข้อความใดต่างไป
จากที่ประชุมหรือขาดตกบกพร่อง   หรือต้องการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม
สภาฯในครั้งนี้หากไม่เป็นไปตามที่เราได้ประชุมและได้มีมติในที่ประชุมร่วมกันก็ขอเชิญเสนอ
ครับ  มีหรือไม่ครับ  ถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมในครั้งนี้  ผมขอมติที่
ประชุมสภาฯว่าท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  4  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -  รับรอง 21  เสียง 
 -  ไม่รับรอง   0  เสียง 
 -  งดออกเสียง    1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
นายเจษฎา  ภูระบัตร เป็นอันว่า ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า   
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่  4 ประจ าปี  2563   ด้วยคะแนนเสียง  21 เสียง   

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
นายเจษฎา  ภูระบัตร     สําหรับวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม   ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีกระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ  
มติที่ประชุม   -  ไม่มี 
 



 
 

3 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ที่ประชุม                    -  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องทีเสนอใหม่ 
 5.1  พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  รายการจัดซื้อรถยนต์

บรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ 
นายเจษฎา  ภูระบัตร   ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ชี้แจงรายละเอียดญัตติพิจารณาขอ 
ประธานสภาฯ อนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  รายการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)แบบ

ดับเบ้ิลแค็บ  ขอเชญิท่านนายกสุนทร  พิมพาคํา  ขอเชญิครับ 
นายสุนทร  พิมพาค า   เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน  และผู้เข้าประชุมทุกคน  ด้วย 
นายก อบต.หนองอิเฒ่า ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  มีความจําเป็นต้องขออนุมัติจากสภาองค์การ

บริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ในการโอนงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  โดยมีหลักการและ
เหตุผล  ดังนี้ 

   หลักการ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ไปแล้วนั้น  เนื่องจากงบประมารที่ตั้งไว้ไม่
เพียงพอหรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จึงขอเสนอต่อสภาฯ  เ พ่ือพิจารณาอนุมัติการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ในหมวดครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ดังนี้ 

   โอนเพิ่ม  จ านวน  1  รายการ  เป็นเงิน  854,000  บาท 
   1.   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารงานคลัง 
    งบลงทุน 
    หมวดครุภัณฑ์ 
    ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

รายการโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด  1  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า  2,400  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  110  กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน  2  
ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในรายการโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ  โดยมี
รายละเอียดมาตรฐานครุภัณฑ์กลางดังนี้ 
1.  รถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ 
 -  ขนาด  1  ตัน  ขับเคลื่อน  2  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400  ซีซีหรือ
กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า  110  กิโลวัตต์ 

   1)  แบบดับเบิ้ลแค็บ 
    1)  เป็นกระบะสําเร็จรูป 
    2)  ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ  4  ประตู 
    3)  เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
    4)  ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
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ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ต้ังไว้  854,000.00  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอนงบประมาณ  
เป็นเงิน  0.00  บาท  ซึ่งไม่เพียงพอในการเบิกจ่าย  จึงขออนุมัติโอนมาตั้งเป็นรายการใหม่  
เป็นเงิน  854,000.00  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังการโอนเพ่ิม  เป็นเงิน  
854,000.00  บาท 
โอนลด   จ านวน  4  รายการ  เป็นเงิน  854,000.00  บาท 
1.   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารงานคลัง 
 งบบุคลากร 
 หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า 
 ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  รวม  7  อัตรา  ตั้งไว้  2,021,100.00  
บาท  งบประมาณคงเหลือหลังการเบิกจ่าย  เป็นเงิน  118,760.58  บาท  ขออนุมัติโอนลด
เป็นเงิน  100,000.00  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังการโอนลด  เป็นเงิน  18,760.58  
บาท 
2.   แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 งบบุคลากร 
 หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า 
 ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตําบล  2  ตําแหน่ง   ตั้งไว้  
728,940.00  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังการเบิกจ่าย  เป็นเงิน  96,783.00  บาท  
ขออนุมัติโอนลดเป็นเงิน  90,000.00  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังการโอนลด  เป็นเงิน  
6,783.00  บาท 
3.   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารงานทั่วไป 
 งบด าเนินงาน 
 หมวดค่าใช้สอย 
 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 
 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท่ัวไปและเลือกตั้งซ่อม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง  ค่าตอบแทนคณะกรรมการนับคะแนน  ค่า
แบบพิมพ์  ค่ากระดาษพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในกรณีครบวาระและเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่นในกรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง  ตั้งไว้  200,000.00  บาท  งบประมาณคงเหลือหลัง
การเบิกจ่าย  เป็นเงิน  200,000.00  บาท  ขออนุมัติโอนลด  เป็นเงิน  200,000.00  
บาท  งบประมาณคงเหลือหลังการโอนลด  เป็นเงิน  0.00  บาท 
4.   แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 



 
 

 งบด าเนินงาน 
 หมวดค่าวัสดุ 
   5 
 ประเภทค่าอาหารเสริม(นม) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ตําบลหนองอิ
เฒ่า  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ตั้งไว้  709,589.00  
บาท  งบประมาณคงเหลือหลังการเบิกจ่าย  เป็นเงิน  167,719.88  บาท  ขออนุมัติโอนลด  
เป็นเงิน  64,000.00 บาท  งบประมาณคงเหลือหลังการโอนลด  เป็นเงิน  103,719.88  
บาท 
เหตุผล 

เนื่องจากปัจจุบัน  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  อําเภอยางตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ์  ยังไม่มีรถยนต์ประจําส่วนการคลังไว้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน  ๆ  
ที่เกี่ยวข้องด้านการรับ – ส่งหนังสือ  ช่วยงานเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ออกพ้ืนที่ในการจัดเก็บ
ภาษีและค่าธรรมเนียม  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกหน่วยงาน  เช่น  ไฟฟ้า  
ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารออมสิน  ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สํานักงาน
ประกันสังคม  คลังจังหวัด  ท้องถิ่นจังหวัด  สตง.  ปปช.  และหน่วยงานอ่ืน  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบกับภารกิจงานในด้านต่าง  ๆ  ที่เพ่ิมมากขึ้นทําให้การติดต่อประสานงานต่าง ๆ   ที่
กล่าวมาข้างต้นเป็นไปด้วยความล่าช้า  เจ้าหน้าที่กองคลังต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวในการติดต่อ
ประสานงานต่าง  ๆ  จึงมีความจําเป็นที่จะต้องจัดซื้อรถยนต์ไว้ใช้งานประจํากองคลัง  เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่กองคลังปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  จึงขออนุมัติจาก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2563  ผมก็ขอนําเรียนชี้แจงถึงหลักการ  เหตุผล  ความจําเป็นให้กับที่
ประชุมได้รับทราบ  ผมก็ขอชี้แจงเพียงเท่านี้คะ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ก่อนที่จะมีการลงมติในญัตติดังกล่าว    ผมขอให้ท่านปลัดฯได้นําเรียนระเบียบข้อ 
ประธานสภาฯ กฎหมายให้ที่ประชุมได้รับทราบประกอบการพิจารณา  ขอเชิญครับ 
นางสาวสุรีพร  ภูห้องเพชร กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯอบต.หนองอิเฒ่าทุกท่าน  และ 
ปลัด อบต.หนองอิเฒ่า ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านคะ  ดิฉันขอนําเรียนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  
3)  พ.ศ.  2543  หมวด  4  ข้อ  27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาประกอบการอนุมัติ
โอนงบประมาณต่อไปคะ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัย      จะซักถามหรืออภิปราย 
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม -  ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ถ้าไม่มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีก  ผมขอมติ 
ประธานสภาฯ ที่ประชุมจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด  1  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  2,400  ซี

ซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  110  กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน  2  ล้อ  แบบดับเบิ้ล
แค็บ 



 
 

มติที่ประชุม -  อนุมัติ 21  เสียง 
 -  ไม่อนุมัต ิ   0  เสียง 
 -  งดออกเสียง    1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
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นายเจษฎา  ภูระบัตร เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัตจิัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด  1  ตัน  ปริมาตรกระบอก 
ประธานสภาฯ สูบไม่ต่ ากว่า  2,400  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  110  กิโลวัตต์  

ขับเคลื่อน  2  ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ  ด้วยคะแนนเสียง  21 เสียง   

 5.2  การพิจารณาการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  สําหรับการพิจารณาการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.   
ประธานสภาฯ 2563  ก่อนที่จะเข้าสู่ญัตติพิจารณาก็ขอให้ท่านปลัดได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับที่

ประชุมได้รับทราบประกอบการพิจารณาด้วยครับ 
นางสุรีพร  ภูห้องเพชร  คะสําหรับการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563   
ปลัด อบต.หนองอิเฒ่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ

รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547    หมวด  5  การ
กันเงิน  ข้อ  59    กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร่ง  ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรค
หนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณีที่มีความ
จําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่
เกินหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

  กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว  หากไม่ได้
ดําเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายดังกล่าว  ให้เงินจํานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม  ดิฉันก็ขอนําเรียน
ชี้แจงประกอบการพิจารณาเพียงเท่านี้คะ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับสําหรับระเบียบที่เกี่ยวข้องในการกันเงิน      ก็ได้ชี้แจงประกอบการพิจารณา 
ประธานสภาฯ เรียบร้อย  ต่อไปขอเชิญนายก อบต.หนองอิเฒ่า  นําเรียนต่อท่ีประชุมครับ 
นายสุนทร  พิมพาค า  เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายสุนทร  พิมพาคํา  นายก อบต.หนองอิเฒ่า   
นายก อบต.หนองอิเฒ่า ตามที่ข้าพเจ้าได้ขอเสนอญัตติ  เพ่ือพิจารณาให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่าได้

ดําเนินการพิจารณากันเงินดังนี้ 
1.  การพิจารณาการกันเงินงบประมาณประจําปี  พ.ศ.  2563  ที่ยังไม่ได้ดําเนินการ

ก่อหนี้ผูกพันในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รายการโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด  1  ตัน  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า  2,400  ซีซี  หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า   110  
กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน  2  ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  854,000  บาท  
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ยังไม่ได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 



 
 

   1.   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารงานคลัง 
    งบลงทุน 
    หมวดครุภัณฑ์ 
    ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
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รายการโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด  1  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า

กว่า  2,400  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  110  กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน  2  
ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ  ราคา  854,000  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในรายการโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ   โดยมี
รายละเอียดมาตรฐานครุภัณฑ์กลางดังนี้ 
1.  รถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ 
 -  ขนาด  1  ตัน  ขับเคลื่อน  2  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400  ซีซีหรือ
กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า  110  กิโลวัตต์ 

   1)  แบบดับเบิ้ลแค็บ 
    1)  เป็นกระบะสําเร็จรูป 
    2)  ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ  4  ประตู 
    3)  เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
    4)  ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

ซึ่งรายการดังกล่าวยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันแต่อย่างใด  จึงไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ.   2563 ด้วยสาเหตุหลายปัจจัยและการประกาศใช้ระเบียบ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  ที่มีขั้นตอนการ
ดําเนินการหลายขั้นตอนจึงไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณและยังมีความ
จําเป็นที่จะต้องดําเนินโครงการดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  หากโครงการดังกล่าวไม่ได้ขออนุมัติกันเงินต่อสภาฯไว้  จะทําให้เงิน
งบประมาณนั้นตกเป็นเงินสะสม  จึงได้ขออนุมัติกันเงินงบประมาณดังกล่าวไว้เบิกในปีต่อไปต่อ
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  เพ่ือให้ที่ประชุมสภาพิจารณาอนุมัติการ
กันเงินดังกล่าวต่อไป 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถาม   หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่   
ประธานสภาฯ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม -  ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ถ้าไม่มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีก  ผมขอมติ 
ประธานสภาฯ ที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติกันเงินจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด  1  ตัน  ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  2,400  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  110  กิโลวัตต์  
ขับเคลื่อน  2  ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ  ราคา  854,000  บาท 

มติที่ประชุม -  อนุมัติ 21  เสียง 
 -  ไม่อนุมัต ิ   0  เสียง 
 -  งดออกเสียง    1  เสียง (ประธานสภาฯ) 



 
 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด  1  
ตัน  ปริมาตร  กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  2,400  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
110  กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน  2  ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ  ราคา  854,000  บาท ด้วย
คะแนนเสียง  21 เสียง   

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน  ๆ  
       - ไม่มี  
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เลิกประชุม  16.30  น. 

 
(ลงชื่อ)      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

             (นางคําไพ   ภูดีบุตร) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
 เมื่อวันจันทร์ ที่  7  ธันวาคม  2563 

 
ลงชื่อ       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสิงห์โต  ภูหัวดอน) 

 
ลงชื่อ       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายสํารวย  กุนอก) 

 
ลงชื่อ       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายพุฒ  คําแหงพล) 

 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าได้รับรองรายงานกรประชุมครั้งนี้แล้ว 

 เมื่อวันจันทร์ ที่  7  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2563 
 

ลงชื่อ       ประธานสภา  อบต.หนองอิเฒ่า 
           (นายเจษฎา  ภูระบตัร) 

 
 

 



 
 

ส าเนารายงานการประชุม 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งที่  ๑ 
วันจันทร์ที ่ 7   ธันวาคม   2563  เวลา  08.30  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

รายช่ือผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

นายเจษฎา  ภูระบัตร 
นายแสงไทย  เรืองมนตรี 
นางค าไพ  ภูดีบุตร 
นายยงยุทธ์  ดูระภักดิ์ 
นายสุรพล  ภูครองเงิน 
นายทองเนต  ภูเทียมศรี 
นายค าไพ  ภูหนองโอง 
นายภูมิมินทร์  รัตนชัย 
นายส ารอง  กินละมาตร 
นางศิริลักษณ์  อุปภา 
นายพุฒ  ค าแหงพล 
นายชัยวัฒน์  ภูเดช 
นายสิงห์โต  ภูหัวดอน 
นายค าผัน  ภูจ าปา 
นายสงวน  มูลเสนา 
นางทองค า  ภูหัวดอน 
นายหนูจีน  ภูค าใบ 
นายส ารวย  กุนอก 
นายสุรศักดิ์  พวงมะลิ 
นายอ้ม  ภูด่านงัว 
นายประยอม  สุขวิพัฒน์ 
นายประเสริฐ  พรมมา 

ประธานสภา 
รองประธานสภา 
เลขานุการสภา 
ส.อบต.หมู่ที่  1 
ส.อบต.หมู่ที่  1 
ส.อบต.หมู่ที่  2 
ส.อบต.หมู่ที่  2 
ส.อบต.หมู่ที่  3 
ส.อบต.หมู่ที่  3 
ส.อบต.หมู่ที่  4 
ส.อบต.หมู่ที่  4 
ส.อบต.หมู่ที่  5 
ส.อบต.หมู่ที่  6 
ส.อบต.หมู่ที่  7 
ส.อบต.หมู่ที่  7 
ส.อบต.หมู่ที่  8 
ส.อบต.หมู่ที่  8 
ส.อบต.หมู่ที่  9 
ส.อบต.หมู่ที่  9 
ส.อบต.หมู่ที่  10 
ส.อบต.หมู่ที่  10 
ส.อบต.หมู่ที่  11 

เจษฎา  ภูระบัตร 
แสงไทย  เรืองมนตรี 
ค าไพ  ภูดีบุตร 
ยงยุทธ์  ดูระภักดิ์ 
สุรพล  ภูครองเงิน 
ทองเนต  ภูเทียมศรี 
ค าไพ  ภูหนองโอง 
ภูมิมินทร์  รัตนชัย 
ส ารอง  กินละมาตร 
ศิริลักษณ์  อุปภา 
พุฒ  ค าแหงพล 
ชัยวัฒน์  ภูเดช 
สิงห์โต  ภูหัวดอน 
ค าผัน  ภูจ าปา 
สงวน  มูลเสนา 
ทองค า  ภูหัวดอน 
หนูจีน  ภูค าใบ 
ส ารวย  กุนอก 
สุรศักดิ์  พวงมะลิ 
อ้ม  ภูด่านงัว 
ประยอม  สุขวิพัฒน์ 
ประเสริฐ  พรมมา 

ผู้มาประชุม  22  คน 
ผู้ขาดประชุม  -  คน 
ผู้ขอลา -  คน 
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รายช่ือผู้ร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

นายสุนทร  พิมพาค า 
พุตสมา  ช านาญพล 
นางสุรีพร  ภูห้องเพชร 
สิบเอกเฉลิมพล  คุณาเมือง 
นางคมคิต  ภูอาภรณ์ 
นายบงการ  ค าศิริรักษ์ 
นางกานดา  กอร์ดัสชัวนี่ 
นางธิดารัตน์  ภูเพ็งใจ 
นางสุรีพร  ขันธมูล 

นายก อบต.หนองอิเฒ่า 
รองนายก อบต.หนองอิเฒ่า 
ปลัด อบต. หนองอิเฒ่า 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองการศึกษา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

สุนทร  พิมพาค า 
พุตสมา  ช านาญพล 
สุรีพร  ภูห้องเพชร 
เฉลิมพล  คุณาเมือง 
คมคิต  ภูอาภรณ์ 
บงการ  ค าศิริรักษ์ 
กานดา  กอร์ดัสชัวนี่ 
ธิดารัตน์  ภูเพ็งใจ 
สุรีพร  ขันธมูล 

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 
  เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า   ได้ตรวจรายชื่อผู้ที่ได้ลงชื่อ
ไว้ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯมาประชุม  จํานวน 2๒ คน  (รวมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล) และมีผู้ร่วม
ประชุมจํานวน  9  คน  ถือว่าครบองค์ประชุม   แล้วให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯเข้าห้องประชุม  โดย นายเจษฎา  
ภูระบัตร  ตําแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ได้ตรวจนับองค์ประชุมอีกครั้งหนึ่ง  เมื่อครบองค์ประชุม
จึงได้กล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเจษฎา  ภูระบัตร -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า สมัยวิสามัญ

ที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.  2563 
นายเจษฎา  ภูระบัตร       ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้แจกสําเนารายงานการประชุมไปกับหนังสือเชิญประชุมสภา 
ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า สมัยวิสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจําปี  พ.ศ.   

2563 ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ตรวจดูรายงานการประชุมสภาฯโดยละเอียดถ้ามี
ข้อความใดต่างไปจากที่ประชุมหรือขาดตกบกพร่อง   หรือต้องการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายงานการประชุมสภาฯในครั้งนี้หากไม่เป็นไปตามที่เราได้ประชุมและได้มีมติในที่ประชุม
ร่วมกันก็ขอเชิญเสนอครับ  มีหรือไม่ครับ  ถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม
ในครั้งนี้  ผมขอมติที่ประชุมสภาฯว่าท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  
ประจําปี  พ.ศ.  2563  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -  รับรอง 21  เสียง 
 -  ไม่รับรอง   0  เสียง 
 -  งดออกเสียง    1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
นายเจษฎา  ภูระบัตร เป็นอันว่า ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า   
ประธานสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่  1 ประจ าปี  พ.ศ.  2563 ด้วยคะแนนเสียง  21 เสียง   
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ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
นายเจษฎา  ภูระบัตร     สําหรับวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม   ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีกระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ  
มติที่ประชุม   -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ที่ประชุม                    -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องทีเสนอใหม่ 
 5.1  เรื่อง  ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  สมัยสามัญ  

ประจ าปี  พ.ศ.  2564  
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับก็ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ได้ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปีพ.ศ.2560 ให้ที่ประชุมได้รับ

ทราบ 
นางค าไพ  ภูดีบุตร  คะสําหรับระเบียบที่เกี่ยวข้องในการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี      มีดังนี้ 
เลขานุการสภาฯ 1.   ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และ

แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง  ฉบับที่  6  พ.ศ.  2552   มาตรา  53  ระบุว่า  ในปีหนึ่งให้มีสมัย
ประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  แต่ต้อง
ไม่เกินสี่สมัย  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด 
 สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง  ๆ  ให้มีกําหนดได้ไม่เกินสิบห้าวัน  แต่ถ้าจะขยาย
เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอําเภอ 
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.   
2547  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  2  พ.ศ.  2554    
ข้อ  11  ระบุว่าเมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้วให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  
เลขานุการสภาท้องถิ่น  และให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องกา
ประชุมสมัยสามัญ  ดังนี้ 
 สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดว่าปีนั้น
จะมีสมัยประชุมสามัญประจําปีกี่สมัย  แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้น
กําหนดกี่วัน  กับให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป  
และมีกําหนดกี่วัน  การกําหนดสมัยประชุม  และวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกําหนด 
ข้อ  21  การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีถัดไป  
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่น
นําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละปีโดยให้นําความในข้อ  11  มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
 เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทําเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ในกรณีที่ไม่ได้กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปีไว้  หรือไม่ได้กําหนดวันเริ่ม
ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้  หรือมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัย
ประชุมสามัญประจําปี         หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีที่กําหนดไว้แล้ว          
ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจําปีอื่น  หรือในสมัยประชุม
วิสามัญก็ได้   ไม่ทราบมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่านใด จะสอบถามเก่ียวกับ
การกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําปี  พ.ศ.  2564  หรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุมสภาว่าจะกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญกี่สมัย  ขอเชิญเสนอคะ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ในระเบียบวาระนี้   ผมจึงขอนําเรียนปรึกษาในที่ประชุมสภาฯแห่งนี้ว่าการกําหนด 
ประธานสภาฯ จํานวนสมัยประชุมสามัญ  ประจําปีระยะเวลาและเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจําปีของ

แต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป  ขอให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่าทุกท่านได้เสนอในที่ประชุมด้วย 

นายส ารวย  กุนอก  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการ 
ส.อบต.หมู่ที่ 9 ประชุมทุกคน  ผมนายสํารวย  กุนอก  ส.อบต.หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  9  บ้านหนองอิเฒ่า  ผม

ขอเสนอให้กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ. 2560  และกําหนดวันเริ่มต้นและวัน
สิ้นสุดของแต่ละสมัย  ดังนี้ 

  สมัยที่  1  ระหว่างวันที่  1 – 15  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 
  สมัยที่  2  ระหว่างวันที่  1 – 15  เดือนเมษายน  พ.ศ.  2564 
  สมัยที่  3  ระหว่างวันที่  1 – 15  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2564 
  สมัยที่  4  ระหว่างวันที่  1 – 15  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  2564 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอผู้รับรองตามที่ท่านสํารวย  กุนอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประธานสภาฯ หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  9  ได้เสนอมา   จํานวน  2  ท่าน 
นางศิริลักษณ์  อุปภา  ขออนุญาตคะ  ดิฉันนางศิริลักษณ์  อุปภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
ส.อบต.หมู่ที่  4 หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  4  ขอรับรองตามที่ท่านสํารวย  กุนอก  เสนอมา 
นายสุรศักดิ์  พวงมะลิ  ขออนุญาตครับ  ผมนายสุรศักดิ์  พวงมะลิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
ส.อบต.หมู่ที่  9 หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  9  ขอรับรองตามที่ท่านสํารวย  กุนอก  เสนอมา 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่าท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  
นายสิงห์โต  ภูหัวดอน  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และผู้เข้าร่วม 
ส.อบต.หมู่ที่  9 การประชุมทุกคน   ผมนายสงิห์โต  ภูหัวดอน  ส.อบต.หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  6   บ้านดอน

กลอย   ผมขอเสนอให้กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี  พ.ศ.  2560  และกําหนดวัน
เริ่มต้นและวันสิ้นสุดของแต่ละสมัย  ดังนี้ 

  สมัยที่  1  ระหว่างวันที่  1 – 15  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 
  สมัยที่  2  ระหว่างวันที่  1 – 15  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2564 
  สมัยที่  3  ระหว่างวันที่  1 – 15  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2564 
  สมัยที่  4  ระหว่างวันที่  1 – 15  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  2564 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอผู้รับรองตามที่ท่านสิงห์โต  ภูหัวดอน      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประธานสภาฯ หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  6  ได้เสนอมา   จํานวน  2  ท่าน 
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นายประเสริฐ  พรมมา  ขออนุญาตครับ  ดิฉันนายประเสริฐ  พรมมา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ส.อบต.หมู่ที่  11 ตําบลหนองอิเฒ่า  หมู่ที่  11  ขอรับรองตามที่ท่านสิงห์โต  ภูหัวดอน  เสนอครับ 
นายค าผัน  ภูจ าปา  ขออนุญาตครับ  ผมนายคําผัน  ภูจําปา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
ส.อบต.หมู่ที่  7 หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  7  ขอรับรองตามที่ท่านสิงห์โต  ภูหัวดอน  เสนอครับ 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า   ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีก 
ประธานสภาฯ หรือไม่ 
ที่ประชุม   ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือกันเป็นเวลาพอสมควรแล้วปรากฏว่าไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่าท่านใด      จะเสนอ 
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติม  หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน   ตามที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตําบลหนองอิเฒ่าได้เสนอสมัยประชุมสามัญประจําปี  พ.ศ.  2564   จํานวน  2  ท่าน  
ผมจะขอมติตามที่ท่านได้เสนอดังนี้ 

 นายส ารวย  กุนอก  เสนอ 
สมัยที่  1  ระหว่างวันที่  1 – 15  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 

  สมัยที่  2  ระหว่างวันที่  1 – 15  เมษายน  พ.ศ.  2564 
  สมัยที่  3  ระหว่างวันที่  1 – 15  สิงหาคม  พ.ศ.  2564 
  สมัยที่  4  ระหว่างวันที่  1 – 15  ธันวาคม  พ.ศ.  2564 

นายสิงห์โต  ภูหัวดอน  เสนอ 
  สมัยที่  1  ระหว่างวันที่  1 – 15  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 
  สมัยที่  2  ระหว่างวันที่  1 – 15  พฤษภาคม พ.ศ.  2564 
  สมัยที่  3  ระหว่างวันที่  1 – 15  สิงหาคม  พ.ศ.  2564 
  สมัยที่  4  ระหว่างวันที่  1 – 15  ธันวาคม  พ.ศ.  2564 
   ผมขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือครับ 
ที่ประชุม  ตามท่ีท่านสํารวย  กุนอก  เสนอ    จํานวน   1  เสียง 
   ตามที่ท่านสิงห์โต  ภูหัวดอน  เสนอ จ านวน  20  เสียง 

สรุป  การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ
ประจําปี  พ.ศ.  2564    ตามที่ท่านสิงห์โต  ภูหัวดอน     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองอิเฒ่าเสนอ  คือ 

  สมัยที่  1  ระหว่างวันที่  1 – 15  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 
  สมัยที่  2  ระหว่างวันที่  1 – 15  พฤษภาคม  พ.ศ.  2564 
  สมัยที่  3  ระหว่างวันที่  1 – 15  สิงหาคม  พ.ศ.  2564 
  สมัยที่  4  ระหว่างวันที่  1 – 15  ธันวาคม  พ.ศ.  2564 
 

5.1  เรื่อง  พิจารณาโครงการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่  ประจ าปี  พ.ศ.  2564 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  สําหรับโครงการฝึกอบรมและเดินทางไปศึกษาดูงาน      เราได้ตั้งงบประมาณไว้ใน 
ประธานสภาฯ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ.  2564  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และศึกษาดูงาน  ตั้งไว้  300,000  บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทาง 
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ไปศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ผู้นําชุมขน  กลุ่มอาชีพ  เช่น  โครงการตาม
พระราชดําริ  ระบบการบริหารงานต่าง  ๆ  ภายในองค์กร  โครงการธนาคารน้ําใต้ดิน ซึ่ง
จะทําให้บุคลากรได้ศึกษาหาความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์  การเปิดโลกทัศน์  การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงานอื่น  ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาในทุก  ๆ  ด้านพร้อมทั้ง
สร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรและชุมชน  ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองต่อไป  ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง    ว่ามีความประสงค์ต้องการที่จะ
เดินทางไปศึกษาดูงานทางภาคใด  ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้อภิปรายด้วย   

นายส ารวย  กุนอก         ขอสอบถามท่านนายก อบต.หนองอิเฒ่า  ไม่ทราบว่าได้ติดต่อทางคณะทัวร์ให้เข้ามา 
ส.อบต.หมู่ที่  9 ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯได้รับทราบถึงกําหนดการต่าง  ๆ  ที่เราจะเดินทางไปศึกษาดูงานได้

วันไหน  ก็ขอให้ท่านนายก อบต.ฯได้ชี้แจงด้วย 
นายสุนทร  พิมพาค า         พรุ่งนี้ผมจะติดต่อกับทางคณะทัวร์เข้ามาพูดคุยถึงโครงการศึกษาดูงานว่าจะไปดูงาน 
นายก อบต.ฯ ที่ใด  พักท่ีใด  กิจกรรมมีอะไรบ้าง  และจะให้ทางคณะทัวร์ได้เข้ามาชี้แจงให้กับท่านสมาชิก

สภาฯได้รับทราบก็ขอเชิญทางคณะทัวร์ได้เข้ามาชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบประกอบการ
พิจารณาด้วยครับ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร            ครับสําหรับวัน  เวลา  และสถานที่เราจะกําหนดนั้นผมขอให้เราได้ฟังคําชี้แจงจาก 
ประธานสภาฯ ทางคณะทัวร์ก่อน  แล้วเราค่อยขอมติที่ประชุมเพ่ืออนุมัติการเดินทางไปศึกษาดูงาน   

สําหรับการศึกษาดูงานนั้น จะต้องมีการประสานงานกับส่วนราชการที่จะไปดูงาน และการ
ดูงานนั้นจะต้องเป็นงานที่เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ของตําบลหนองอิเฒ่าของเรา   

หจก.กาฬสินธุ์อินเตอร์กรุ๊ป ก็ขอกราบสวัสดีท่านนายก อบต.  ท่านรองนายก อบต.  ท่านประธานสภาฯ  ท่าน
รองประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน  สําหรับ
โปรแกรมการศึกษาดูงานที่ทางคณะทัวร์ได้ทําเสนอต่อที่ประชุมมีสองโปรแกรมคะ 

 1.  โปรแกรมแรกคือเข้าศึกษาดูงาน  ณ  เกาะช้างนอนค้างคืนเกาะช้างทํากิจกรรมที่เกาะ
ช้างเลยไม่ต้องขึ้นฝั่ง 

 2.  โปรแกรมท่ีสองคือเข้าศึกษาดูงาน  ณ  เกาะช้างนอนพักเกาะช้างหนึ่งคืนและขึ้นฝั่ง
เดินทางไปยังจังหวัดจันทบุรี 

 ส่วนรายละเอียดตามเอกสารโปรแกรมการศึกษาดูงานที่ได้แจกให้ทุกท่าน  กําหนดการอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศเส้นทางและความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าทั้งนี้  เพ่ือความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสําคัญ  ก็ฝากที่ประชุม
สําหรับวันและเวลาในการเดินทางไปศึกษาดูงาน  ก็ขอให้ที่ประชุมได้มีมติร่วมกันว่าจะ
เดินทางไปศึกษาดูงานในช่วงใด  ก็ขอฝากด้วยคะ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ก็ขอขอบคุณ หจก.กาฬสินธุ์อินเตอร์กรุ๊ป  ที่ได้เข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาดู 
ประธานสภาฯ งานนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่าของเรา  ส่วนวันเวลาและสถานที่

ก็ขอให้ที่ประชุมได้นํากลับไปศึกษาในรายละเอียด แล้วเราค่อยนํากลับมาประชุมสภาฯใน
คราวประชุมครั้งต่อไป 
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5.2  ญัตติเรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.  
2561 - 2565) 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับสําหรับญัตติการรายงานผลการติดตามและประมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.   
ประธานสภาฯ 2561 – 2565)ก็ขอให้ท่านนายก อบต.หนองอิเฒ่า  ได้เสนอต่อที่ประชุมขอเชิญครับ 
นายสุนทร  พิมพาค า  ครับสําหรับญัตติการรายงานผลการติดตามและประมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.   
นายก อบต.หนองอิเฒ่า 2561 – 2565)  ตามคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ที่  550/2561  ลงวันที่  1  พฤศจิกายน  2561  
ซึ่งได้มีตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตําบล  ส่วนราชการอ่ืน  และตัวแทนภาคประชาชน
ในตําบลหนองอิเฒ่า  ร่วมเป็นกรรมการในการติดตามและดําเนินงานของแผนพัฒนาตําบล  
ส่วนรายละเอียดก็ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้นําเรียนต่อท่ีประชุมครับ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนครับ 
ประธานสภาฯ 
นางธิดารัตน์  ภูเพ็งใจ  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า       ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(พ.ศ.  2561 - 2565)  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2562  จากผลการดําเนินการ

ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ได้
ประเมินผลการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีงบประมาร  พ.ศ.  2563  
ตั้งแต่วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2562  ถึง  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  
2563  ตามแผนยุทธศาสตร์  ดิฉันขอสรุปรายละเอียดดังนี้ 

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จํานวนโครงการทั้งหมด  
136  โครงการ  จํานวนโครงการที่ได้ดําเนินการ  12  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  6.82  
งบประมาณ  1,050,308  บาท 

  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   จํานวนโครงการทั้งหมด  20  
โครงการ  จํานวนโครงการที่ได้ดําเนินการ  0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  0  งบประมาณ  
0  บาท 

  3.  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินของ  
ประชาชน  จํานวนโครงการทั้งหมด  22  โครงการ  จํานวนโครงการที่ได้ดําเนินการ  2  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  9.09  งบประมาณ  119,970  บาท 

  4.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม  จํานวนโครงการทั้งหมด  12  
โครงการ  จํานวนโครงการที่ได้ดําเนินการ  2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  16.67  
งบประมาณ  37,135  บาท 

  5.  ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  จํานวนโครงการ
ทั้งหมด  42  โครงการ  จํานวนโครงการที่ได้ดําเนินการ 12  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
28.57  งบประมาณ  2,004,839.12  บาท 

  6.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จํานวนโครงการ
ทั้งหมด  20  โครงการ  จํานวนโครงการที่ได้ดําเนินการ  0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  0  
งบประมาณ  0  บาท 
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  7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  จํานวนโครงการทั้งหมด  

49  โครงการ  จํานวนโครงการที่ได้ดําเนินการ  42  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  85.71  
งบประมาณ  11,038,431.85  บาท 

  สรุป  ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง  7  ด้าน  ผลการดําเนินการโครงการที่
ได้ดําเนินการรวมทั้งหมด  70  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  20.53  งบประมาณ  
14,250,683.97  บาท  ก็ขอนําเรียนให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองอิเฒ่า  ได้รับทราบ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับสําหรับการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.   
ประธานสภาฯ 2561 – 2565)  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดต้องการที่จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้า

ไม่มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดต้องการที่จะซักถามเพ่ิมเติมอีก  ผมจะขอมติที่ประชุมรับรอง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565) ตามท่ีท่านนายก 
อบต.หนองอิเฒ่าเสนอ  ผมขอมติด้วยการยกมือครับ 

 -   เห็นชอบ  21  เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   0  เสียง 
-  งดออกเสียง    1  เสียง(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม มีมติ      เห็นชอบการรายงานผลการติดตามและประเ มินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.  2561 - 2565)  ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่าเสนอด้วยคะแนนเสียง  จ านวน  21  เสียง  ไม่เห็นชอบ  จ านวน  -  เสียง  
งดออกเสียง  จ านวน  1  เสียง(ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน  ๆ  
       - ไม่มี 
  
ปิดประชุม  16.30  น. 

 
(ลงชื่อ)  คําไพ  ภูดีบุตร  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

      (นางคําไพ   ภูดีบุตร) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
 เมื่อวันจันทร์ ที่  9  เดือน ธันวาคม  2563 

 
ลงชื่อ    สิงห์โต  ภูหัวดอน  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสิงห์โต  ภูหัวดอน) 

 
ลงชื่อ    สํารวย  กุนอก   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสํารวย  กุนอก) 
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ลงชื่อ    พุฒ  คําแหงพล  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายพุฒ  คําแหงพล) 

 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าได้รับรองรายงานกรประชุมครั้งนี้แล้ว 

 เมื่อวันพุธ ที่  9  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2563 
 

ลงชื่อ   เจษฎา  ภูระบัตร   ประธานสภา  อบต.หนองอิเฒ่า 
      (นายเจษฎา  ภูระบัตร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ.  2563 
วันพุธที่  9  ธันวาคม   ๒๕63   เวลา  ๐8.3๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

รายช่ือผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

นายเจษฎา  ภูระบัตร 
นายแสงไทย  เรืองมนตรี 
นางค าไพ  ภูดีบุตร 
นายยงยุทธ์  ดูระภักดิ์ 
นายสุรพล  ภูครองเงิน 
นายทองเนต  ภูเทียมศรี 
นายค าไพ  ภูหนองโอง 
นายภูมิมินทร์  รัตนชัย 
นายส ารอง  กินละมาตร 
นางศิริลักษณ์  อุปภา 
นายพุฒ  ค าแหงพล 
นายชัยวัฒน์  ภูเดช 
นายสิงห์โต  ภูหัวดอน 
นายค าผัน  ภูจ าปา 
นายสงวน  มูลเสนา 
นางทองค า  ภูหัวดอน 
นายหนูจีน  ภูค าใบ 
นายส ารวย  กุนอก 
นายสุรศักดิ์  พวงมะลิ 
นายอ้ม  ภูด่านงัว 
นายประยอม  สุขวิพัฒน์ 
นายประเสริฐ  พรมมา 

ประธานสภา 
รองประธานสภา 
เลขานุการสภา 
ส.อบต.หมู่ที่  1 
ส.อบต.หมู่ที่  1 
ส.อบต.หมู่ที่  2 
ส.อบต.หมู่ที่  2 
ส.อบต.หมู่ที่  3 
ส.อบต.หมู่ที่  3 
ส.อบต.หมู่ที่  4 
ส.อบต.หมู่ที่  4 
ส.อบต.หมู่ที่  5 
ส.อบต.หมู่ที่  6 
ส.อบต.หมู่ที่  7 
ส.อบต.หมู่ที่  7 
ส.อบต.หมู่ที่  8 
ส.อบต.หมู่ที่  8 
ส.อบต.หมู่ที่  9 
ส.อบต.หมู่ที่  9 
ส.อบต.หมู่ที่  10 
ส.อบต.หมู่ที่  10 
ส.อบต.หมู่ที่  11 

เจษฎา  ภูระบัตร 
แสงไทย  เรืองมนตรี 
ค าไพ  ภูดีบุตร 
ยงยุทธ์  ดูระภักดิ์ 
สุรพล  ภูครองเงิน 
ทองเนต  ภูเทียมศรี 
ค าไพ  ภูหนองโอง 
ภูมิมินทร์  รัตนชัย 
ส ารอง  กินละมาตร 
ศิริลักษณ์  อุปภา 
พุฒ  ค าแหงพล 
ชัยวัฒน์  ภูเดช 
สิงห์โต  ภูหัวดอน 
ค าผัน  ภูจ าปา 
สงวน  มูลเสนา 
ทองค า  ภูหัวดอน 
หนูจีน  ภูค าใบ 
ส ารวย  กุนอก 
สุรศักดิ์  พวงมะลิ 
อ้ม  ภูด่านงัว 
ประยอม  สุขวิพัฒน์ 
ประเสริฐ  พรมมา 

ผู้มาประชุม  22  คน 
ผู้ขาดประชุม  -  คน 
ผู้ขอลา -  คน 
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รายช่ือผู้ร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
 

นายสุนทร  พิมพาค า 
พุตสมา  ช านาญพล 
นางสุรีพร  ภูห้องเพชร 
สิบเอกเฉลิมพล  คุณาเมือง 
นางคมคิต  ภูอาภรณ์ 
นายบงการ  ค าศิริรักษ์ 
นางกานดา  กอร์ดัสชัวนี่ 
นางสุรีพร  ขันธมูล 

นายก อบต.หนองอิเฒ่า 
รองนายก อบต.หนองอิเฒ่า 
ปลัด อบต. หนองอิเฒ่า 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองการศึกษา 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

สุนทร  พิมพาค า 
พุตสมา  ช านาญพล 
สุรีพร  ภูห้องเพชร 
เฉลิมพล  คุณาเมือง 
คมคิต  ภูอาภรณ์ 
บงการ  ค าศิริรักษ์ 
กานดา  กอร์ดัสชัวนี่ 
สุรีพร  ขันธมูล 

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 
  เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า   ได้ตรวจรายชื่อผู้ที่ได้ลงชื่อ
ไว้ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯมาประชุม  จํานวน 2๒ คน  (รวมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล) และมีผู้ร่วม
ประชุมจํานวน  8  คน  ถือว่าครบองค์ประชุม   แล้วให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯเข้าห้องประชุม  โดย นายเจษฎา  
ภูระบัตร  ตําแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ได้ตรวจนับองค์ประชุมอีกครั้งหนึ่ง  เมื่อครบองค์ประชุม
จึงได้กล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
       1.1  เรื่อง รายงานสถานการณ์คลังประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  สําหรับการรายงานสถานการณ์คลัง  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ก็ขอให้ 
ประธานสภาฯ  ทางผู้อํานวยการกองคลัง  ได้นําเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมด้วย  ขอเชิญครับ 
นางคมคิด  ภูอาภรณ์  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ   และสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน   
ผอ.กองคลัง ท่านนายก อบต.  รองนายก อบต.  ท่านปลัด อบต.  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุท่านคะ

ดิฉันนางคมคิด  ภูอาภรณ์  ผู้ อํานวยการกองคลัง  ขอรายงานสถานการณ์ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2563  ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  อําเภอยางตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ์  งบแสดงฐานะการเงิน  ณ  วันที่  30  กันยายน  2563  ดังนี้ 

 สินทรัพย์ 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร     จํานวน  17,914,261.34  บาท 

 เงินฝากกระทรวงการคลัง    จํานวน         28,032.00  บาท 
 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ    จํานวน       415,000.00  บาท 
 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  จํานวน       516,624.00  บาท 
 ลูกหนี้อื่น  ๆ     จํานวน       501,634.00  บาท 
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  จํานวน  19,375,551.34  บาท 
 หนี้สิน 
 รายจ่ายค้างจ่าย     จํานวน    2,382,891.00  บาท 
 เงินรับฝาก     จํานวน    2,582,815.03  บาท 
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 รวมหนี้สินหมุนเวียน  จํานวน    4,965,706.03  บาท 
 เงินสะสม      
 เงินสะสม     จํานวน    8,791,173.10   บาท 
 เงินทุนสํารองเงินสะสม    จํานวน    5,618,672.21  บาท 
 รวมเงินสะสม   จํานวน  14,409,845.31  บาท 
 รวมหนี้สินและเงินสะสม  จ านวน  19,375,551.34  บาท 
นายสิงห์โต  ภูหัวดอน  ขอสอบถามผู้อํานวยการกองคลัง  สําหรับงบประมาณ  พ.ศ.  2564  
ส.อบต.หนองอิเฒ่า งบประมาณเข้ามาเท่าไหร่แล้วขอให้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯด้วย  ถ้ามีงบประมาณเข้าแล้วก็

ขอให้ดําเนินการงานโครงสร้างพื้นฐานเลยเดี๋ยวจะล่าช้าเหมือนปีที่ผ่านมา 
นางคมคิด  ภูอาภรณ์  คะสําหรับสถานการณ์องค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  รับจริงเดือนตุลาคม   
ผอ.กองคลัง ถึงเดือนพฤศจิกายน  2564  มีดังนี้ 
 ประมารณการรายรับทั้งสิ้น  จ านวน  33,250,000.00  บาท   
 รับจริง        จํานวน    6,075,777.28  บาท 
 ต่ํากว่าประมาณการที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติฯ  จํานวน  27,174,222.72  บาท 
 จ่ายจริง      จํานวน    4,117,267.29  บาท 
  คงเหลืองบประมาณ  จํานวน  1,958,509.99  บาท 
 มีท่านใดต้องการที่จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่คะ  ถ้าไม่มีแล้วดิฉันก็ขอนําเรียนชี้แจง

เพียงเท่านี้คะ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 
นายเจษฎา  ภูระบัตร       ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้แจกสําเนารายงานการประชุมไปกับหนังสือเชิญประชุมสภา 
ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจําปี  พ.ศ.   

2563  ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ตรวจดูรายงานการประชุมสภาฯโดยละเอียดถ้ามี
ข้อความใดต่างไปจากที่ประชุมหรือขาดตกบกพร่อง   หรือต้องการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายงานการประชุมสภาฯในครั้งนี้หากไม่เป็นไปตามที่เราได้ประชุมและได้มีมติในที่ประชุม
ร่วมกันก็ขอเชิญเสนอครับ  มีหรือไม่ครับ  ถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม
ในครั้งนี้  ผมขอมติที่ประชุมสภาฯว่าท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  
ประจําปี  พ.ศ.  2563  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -  รับรอง 21  เสียง 
 -  ไม่รับรอง   0  เสียง 
 -  งดออกเสียง    1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
นายเจษฎา  ภูระบัตร เป็นอันว่า ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า   
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งที่  1 ประจ าปี  พ.ศ.  2563 ด้วยคะแนนเสียง  21 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องกระทู้ถาม 
      -  ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องทีค่ณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
      - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1  พิจารณาโครงการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่  ประจ าปี  พ.ศ.  2564 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอเชิญท่านนายก อบต.หนองอิเฒ่าได้นําเรียนชี้แจง ถึงรายละเอียดของโครงการ 
ประธานสภาฯ ฝึกอบรม  และเดินทางไปศึกษาดูงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564   ว่าจะเดินทาง

ไปศึกษาดูงานจังหวัดใด  จะไปดูเรื่องอะไร  และจะไปช่วงใดก็ขอเชิญครับ 
นายสุนทร  พิมพาค า   เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ   และสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน 
นายก อบต.หนองอิเฒ่า และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการประชุมทุกคน  สําหรับการศึกษาดูงานนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ.  

2564  เราได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  ตั้งไว้  300,000  บาท  เพ่ือให้บุคลากรได้
ศึกษาหาความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์  การเปิดโลกทัศน์  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากหน่วยงานอื่น  ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาในทุก  ๆ  ด้านพร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีภายในองค์กรและชุมชน  ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองต่อไป  
ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หนองอิเฒ่า พนักงานส่วนตําบล  
ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง  มีความประสงค์ต้องการที่จะเดินทางไปศึกษาดูงาน
จังหวัดใดและไปศึกษาดูงานเรื่องใด ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอด้วยครับ   

นายส ารวย  กุนอก        เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ  และสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุก 
ส.อบต.หนองอิเฒ่า ท่านครับ ตามท่ีท่านนายก อบต.หนองอิเฒ่าได้ชี้แจงให้ได้รับทราบ และสอบถามความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาดูงานว่าจะเดินทางไปศึกษาดูงานกันเอง  หรือจะใช้
ระบบทัวร์นั้น  ผมคิดว่าการตัดสินใจและการบริหารจัดการน่าจะเป็นท่านนายก อบต. เป็น
ผู้ตัดสินใจว่าจะใช้แบบใด  ส่วนความต้องการที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานจังหวัดใดสภาฯ 
ค่อยอภิปรายและหามติร่วมกันว่าต้องการที่จะไปดูงานจังหวัดใด  แล้วค่อยให้ทางเจ้าหน้าที่
ได้จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติจากท่านนายก อบต.  ส่วนสถานที่จะไปดูงานขอให้ไป
ดูงานในพ้ืนที่ที่มีปัญหาใกล้เคียงกับตําบลของเรา เพ่ือนําความรู้ประสบการณ์ท่ีได้มา
ประยุกต์ใช้กับตําบลหนองอิเฒ่าของเรา  เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นผมว่าน่าจะเกิดประโยชน์
ต่อตําบลของเรามากกว่าที่เดินทางไปดูงานในสถานที่ที่เกินศักยภาพของตําบลของเรา  ก็
ขอฝากให้ท่านสมาชิกสภาฯ  ได้พิจารณาด้วยขอสอบถามท่านนายก อบต.หนองอิเฒ่า  ไม่
ทราบว่าได้ติดต่อทางคณะทัวร์ให้เข้ามา  ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯได้รับทราบถึงกําหนดการ
ต่าง  ๆ  ที่เราจะเดินทางไปศึกษาดูงานได้วันไหน  ก็ขอให้ท่านนายก อบต.ฯได้ชี้แจงด้วย 

นายสุนทร  พิมพาค า         ผมก็ได้ติดต่อกับคณะทัวร์ได้ทํารายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน  ว่าจะไปดูงาน 
นายก อบต.หนองอิเฒ่า ที่ใด  พักท่ีใด  กิจกรรมมีอะไรบ้าง  ในวันนี้ก็ขอเชิญทางทัวร์ได้นําเรียนรายละเอียด

กําหนดการฝึกอบรมฯให้กับที่ประชุมได้รับทราบ 
หจก.กาฬสินธุ์อินเตอร์กรุ๊ป ก็ขอกราบสวัสดีท่านนายก อบต. หนองอิเฒ่า   ท่านรองนายก อบต.  ท่าน

ประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมการ 
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ประชุมทุกคน  สําหรับโปรแกรมการศึกษาดูงานที่ทางคณะทัวร์ได้ทําเสนอต่อที่ประชุมมี
สองโปรแกรมคะ 

 1.  โปรแกรมแรกคือเข้าศึกษาดูงาน  ณ  เกาะช้างนอนค้างคืนเกาะช้างทํากิจกรรมที่เกาะ
ช้างเลยไม่ต้องขึ้นฝั่ง 

 2.  โปรแกรมท่ีสองคือเข้าศึกษาดูงาน  ณ  เกาะช้างนอนพักเกาะช้างหนึ่งคืนและขึ้นฝั่ง
เดินทางไปยังจังหวัดจันทบุรี 

 ส่วนรายละเอียดตามเอกสารโปรแกรมการศึกษาดูงานที่ได้แจกให้ทุกท่าน  กําหนดการอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศเส้นทาง และความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าทั้งนี้  เพ่ือความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสําคัญ  ก็ฝากที่ประชุม
สําหรับวันและเวลาในการเดินทางไปศึกษาดูงาน  ก็ขอให้ที่ประชุมได้มีมติร่วมกันว่าจะ
เดินทางไปศึกษาดูงานในช่วงใด  ก็ขอฝากด้วยคะ 

นายสุนทร  พิมพาค า  ก็ขอเสริมทาง หจก.กาฬสินธุ์อินเตอร์กรุ๊ป  สําหรับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานใน 
นายก อบต.หนองอิเฒ่า ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้หารือกันว่าจะเดินทางไปช่วงใด

และก็ขอฝากด้วยสําหรับท่านสมาชิกสภาฯที่ได้ลงชื่อที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานแล้วไม่ไป  
ก็ขอให้คิดดี  ๆ  ก่อนว่าในช่วงที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานท่านมีภารกิจอะไรหรือไม่  เพราะ
ถ้าท่านลงชื่อประสงค์ที่จะไปศึกษาดูงานฯทางคณะทัวร์คิดค่าใช้จ่ายตายตัวรายหัวเพ่ือที่จะ
ทําการจองห้องพัก  อาหาร  และค่าใช้จ่ายในการจัดทํากิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นเรียบร้อย
แล้วถึงจะไม่ไปศึกษาดูงานฯก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับทางคณะทัวร์เหมือนเดิม  ก็ขอฝาก
ท่านได้ตัดสินใจให้ดีก่อนที่จะมีการสํารวจรายชื่อก็ขอฝากด้วยครับ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร       ตามท่ีทางคณะทัวร์นําเรียนถึง   กําหนดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ตาม 
ประธานสภาฯ โครงการจัดฝึกอบรม 
  -  สมาชิกสภาฯมีมติอนุมัติ  จ านวน  21  คน 

  -  ไม่อนุมัติ  จํานวน  -  คน 
 -  งดออกเสียง  จํานวน  1  คน  (ประ  ธานสภาฯ)  

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์    
 

5.2  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  
รายการเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า(กองช่าง) 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับสําหรับญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.   
ประธานสภาฯ 2564  รายการเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้าของกองช่าง  ก็ขอให้ท่านนายก 

อบต.หนองอิเฒ่า  ท่านสุนทร  พิมพาคํา  ได้นําเรียนต่อท่ีประชุมด้วยครับ 
นายสุนทร  พิมพาค า  ผมขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า     เพ่ือพิจารณาขอ 
นายก อบต.หนองอิเฒ่า อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  25๖4  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม ่ (หมวดค่าครุภัณฑ์)  จํานวน  1  รายการ  เป็นจํานวนเงิน  64,200  บาท   
ซึ่งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นซึ่งสามารถกระทําได้    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย 
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วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับ
ที่  2  และ  3)  พ.ศ.  2543  ข้อ  2๗  ส่วนหลักการและเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องขอ
อนุมัติโอนงบประมาณต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  เพ่ือประกอบการ
พิจารณาก็ขอเชิญผู้อํานวยการกองช่างชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ส่วนรายละเอียดก็ขอให้ทางท่าน ผอ.กองช่าง         ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯได้ 
ประธานสภาฯ รับทราบประกอบการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณในครั้งนี้ด้วย  ขอเชิญครับ 
นายบงการ  ค าศิริรักษ์  เรียนท่านประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯทุกท่าน  ท่านรองนายก อบต.หนองอิเฒ่า   
ผอ.กองช่าง ท่านปลัด อบต.หนองอิเฒ่า  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  สําหรับการขออนุมัติจัดซื้อ

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน  2  เครื่อง  ที่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  ไม่ตรงตามความต้องการของ
กองช่าง  ซึ่งครุภัณฑ์ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติฯดังนี้ 

 ครุภัณฑ์การเกษตร 
 -  จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง  ขนาด  7  แรงม้า  จ านวน  2  เครื่อง  ๆ  ละ  

20,100  บาท  โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
 1.  เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง  ใช้เครื่องยนต์เบนซิน  ขนาดไม่น้อยกว่า  7  แรงม้า  

หรือขนาดขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  205  ซีซี 
 2.  ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า  4  นิ้ว(100  มิลลิเมตร) 
 3.  สูบน้ําได้ไม่น้อยกว่าปริมาณที่กําหนด 
 4.  ส่งน้ําได้ไม่น้อยกว่า  11  เมตร  หรือประมาณ  36  ฟุต 
 5.  อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ําและของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งาน 
 แต่กองช่างมีความต้องการเครื่องสูบน้ําที่มีคุณลักษณะดังนี้ 

-  จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง  มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ าได้  1,500  ลิตรต่อนาที  
จ านวน  2  เครื่อง  ๆ  ละ  32,100  รวมเป็นเงินจ านวน  64,200  บาท  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 

   1.  สูบน้ําได้  1,500  ลิตต่อนาที 
   2.  เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง  ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 

3.  ขนาดท่อส่งน้ําไม่น้อยกว่า  4  นิ้ว(100  มิลลิเมตร) 
   4.  สูบน้ําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กําหนด 
   5.  ส่งน้ําได้สูงไม่น้อยกว่า  13.50  เมตร  หรือประมาณ  45  ฟุต 
 -  อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ําและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด  พร้อมที่จะใช้งานได้  

กองช่างจึงมีความจําเป็นที่ขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ส่วน
การขออนุมัติในหลักการและเหตุผลก็ขอให้ท่านนายก อบต.หนองอิเฒ่า  ได้นําเรียนต่อที่
ประชุมครับ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ก็ขอเชิญท่านนายกฯได้ชี้แจงถึงหลักการและเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องขออนุมัติ 
ประธานสภาฯ โอนงบประมาณในครั้งนี้  ขอเชิญครับ 
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นายสุนทร  พิมพาค า  ผมขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  เพ่ือไป 
นายก อบต.หนองอิเฒ่า ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ผมขอเสนอญัตติพิจารณาขออนุมัติโดยมีหลักการและเหตุผล  

ดังนี้ 
หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น  
พ.ศ.  2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  2 และ  3)  พ.ศ.  2543 หมวด  4  การโอน
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า 
ครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 เนื่องจากทางกองช่างมีความต้องการเครื่องสูบน้ําไว้ใช้งานในงานกิจการประปาที่มี
อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  คือประปาขนาดใหญ่มาก
บ้านดอนกลอย  และประปาขนาดใหญ่มากของบ้านหนองอิเฒ่า   ซึ่งทางกองช่างได้ขออนุมัติ
ต่อสภาในการนําครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ําเข้าบรรจุไว้ในการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  แล้วจํานวน  2  เครื่อง  แต่ปรากฏว่าเครื่องสูบน้ําที่ได้
บรรจุไว้ในข้อบัญญัติฯไม่ตรงต่อความต้องการของทางกองช่าง  ซึ่งทางกองช่างต้องการเครื่อง
สูบน้ําแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ําได้  1,500  ลิตรต่อนาที  แต่ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติฯ
เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน  สูบน้ําได้  1000  ลิตรต่อนาที  ขนาด 7 
แรงม้า  จึงมีความจําเป็นที่จะต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ.  2564  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ดังนี้ 
โอนลด 
 1.  แผนงานเคหะและชุมชน      งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  รายการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบ
หอยโข่ง  ขนาด  7  แรงม้า  ตั้งไว้  40,200  บาท  คงเหลือก่อนขออนุมัติโอนงบประมาณ  
จํานวน  40,200  บาท  ขอโอนลดครั้งนี้  จํานวน  40,200  บาท  คงเหลือหลังโอน
งบประมาณ  จํานวน  0  บาท 
 2.  แผนงานเคหะและชุมชน    งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน       
งบดําเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุก่อสร้าง    ตั้งไว้  60,000  บาท  คงเหลือก่อน 
ขออนุมัติโอนงบประมาณ  จํานวน  60,000  บาท  ขอโอนลดครั้งนี้  จํานวน  19,000  
บาท  คงเหลือหลังโอนงบประมาณ  จํานวน  41,000  บาท 
 3.  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบ
ดําเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้  10,000  บาท  
คงเหลือก่อนขออนุมัติโอนงบประมาณ  จํานวน  10,000  บาท  ขอโอนลดครั้งนี้  จํานวน  
5,000  บาท  คงเหลือหลังโอนงบประมาณ  จํานวน  5,000  บาท 
 รวมขออนุมัติโอนลด  จ านวน  3  รายการ  เป็นเงินจ านวน  64,200  บาท    
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์  1  รายการ  ดังนี้ 
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ครุภัณฑ์การเกษตร 
-  จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง  มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ าได้  1,500  ลิตรต่อนาที  
จ านวน  2  เครื่อง  ๆ  ละ  32,100  รวมเป็นเงินจ านวน  64,200  บาท   
 แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์การเกษตร  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบ
หอยโข่ง  มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ําได้  1,500  ลิตรต่อนาที  จํานวน  2  เครื่อง  ๆ  ละ  
32,100  รวมเป็นเงินจํานวน  64,200  บาท   
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

   1.  สูบน้ําได้  1,500  ลิตต่อนาที 
   2.  เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง  ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 
   3.  ขนาดท่อส่งน้ําไม่น้อยกว่า  4  นิ้ว(100  มิลลิเมตร) 
   4.  สูบน้ําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กําหนด 
   5.  ส่งน้ําได้สูงไม่น้อยกว่า  13.50  เมตร  หรือประมาณ  45  ฟุต 

 -  อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ําและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด  พร้อมที่จะ
ใช้งานได้  ใช้งานได้  ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
สํานักงบประมาณ  ฉบับเดือนธันวาคม  2562  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่  1)  พ.ศ.  2651-2565  ลําดับที่  4  หน้า  34 
รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  1  รายการ  รวมเป็นเงิน  
จ านวน  64,200  บาท 
 ทั้งนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2  และ  3)  พ.ศ.  
2543  หมวด  4  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  เพ่ือให้การดําเนินการตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  และไม่เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ  ผมจึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จํานวน  1  
รายการ  เป็นจํานวนเงิน  64,200  บาท  ก็ขอนําเรียนต่อที่ประชุมเพียงเท่านี้ครับ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีท่านสมาชิสภาฯท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น

ใหม่(หมวดค่าครุภัณฑ์)  เชิญครับ  ขอเชิญท่านสํารวย  กุนอก ส.อบต.หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  9  
ขอเชิญครับ 

นายส ารวย  กุนอก  กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ท่านนายกอบต. 
ส.อบต.หนองอิเฒ่า หนองอิเฒ่า  ท่านปลัด อบต.หนองอิเฒ๋า  หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมการ

ประชุมทุกคนครับ  กระผมนายสํารวย  กุนอก  ส.อบต.หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  9  ผมเห็นด้วย
ครับที่จะมีการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่งมาไว้สํารองเครื่องเก่าที่ชํารุดเสียหายเพ่ือมา
บรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ซึ่งในหน้าแล้งตําบลหนองอิเฒ่าของเรามีปัญหา 
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เรื่องน้ําประปามาโดยตลอดและน้ําถือเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญมากในการดํารงชีวิตเพ่ือใช้
อุปโภค  บริโภค  ก็ขอฝากท่านนายกฯได้แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้ด้วยครับ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร         ครับมีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ ครับ  ถ้าไม่มีท่านสมาชิสภาฯท่านใดจะอภิปรายอีก  ผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า  สมาชิก

สภาฯท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  เพ่ือไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(หมวดครุภัณฑ์)  จํานวน  1  รายการ  เป็นเงินจํานวน  64,200  
บาท   ผมขอมติด้วยการยกมือครับ 

 -   เห็นชอบ  21  เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   0  เสียง 
-  งดออกเสียง    1  เสียง(ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุม  มีมติ      อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ.  2564  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(หมวดครุภัณฑ์)  จ านวน  1  
รายการ  เป็นเงินจ านวน  64,200  บาท  ด้วยคะแนนเสียง  จ านวน  21  เสียง  ไม่
เห็นชอบ  จ านวน  -  เสียง  งดออกเสียง  จ านวน  1  เสียง(ประธานสภา 

 
5.3  เรื่อง  การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับสําหรับการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายก อบต.หนองอิเฒ่า  ได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมได้รับทราบประกอบการ

พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในครั้งนี้        
ขอเชิญครับ 

นายสุนทร  พิมพาค า  เรียนท่านประธานสภา อบต.หนองอิเฒ่า  ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน  และหัวหน้า 
นายก อบต.หนองอิเฒ่า ส่วนราชการทุกคน  ผมขอเสนอญัตติ พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อที่ประชุมสภา อบต.หนองอิเฒ่า  ส่วนระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญท่านปลัด อบต.หนองอิเฒ่า ได้นําเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมได้รับทราบต่อไป 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอเชิญท่าน ปลัด อบต.หนองอิเฒ่า  ได้ชี้แจงถึงระเบียบ  กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องต่อ 
ประธานสภาฯ ที่ประชุมสภา อบต.หนองอิเฒ่าได้รับทราบ  ประกอบการพิจารณาขอเชิญครับ 
นางสุรีพร  ภูห้องเพชร  กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ท่านนายกอบต. 
ปลัด อบต.หนองอิเฒ่า หนองอิเฒ่า  หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน  คะดิฉันนางสาวสุ

รีพร  ภูห้องเพชร  ตําแหน่ง ปลัด อบต.หนองอิเฒ่า  คะสําหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2541  หมวด  6  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อ  28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ซึ่งมีท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ ได้รับการ
คัดเลือกจากท่านสมาชิกสสภาท้องถิ่นจํานวนสามคน  ส่วนรายละเอียดก็ขอให้หัวหน้า
สํานักปลัดได้ชี้แจงเพ่ิมเติมด้วย  ขอเชิญคะ 
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สิบเอกเฉลิมพล  คุณาเมือง กราบเรียนท่านประธานสภาฯท   ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ท่านนายกอบต.  ท่าน 
หัวหน้าส านักปลัด ปลัด อบต   หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน ผมสิบเอกเฉลิมพล  

คุณาเมือง  ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด  ก็ขอชี้แจงเพ่ิมเติมต่อจากท่านปลัด อบต.  สําหรับ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  3)  
พ.ศ.  2561  หมวด  6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อ  28  ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแต่งตั้ งหมวด  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย 

 (1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 
 (2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
 (3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานนวนสองคน 
 (4)  หัวหน้าส่วนราชการบริหารที่คัดเลือกกนเองจํานวนสองคน 
 (5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
 โดยให้คณะกรรมการการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานกรรมการ  และกรรมการ

อีกคนหนึ่งทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตามข้อ  28  ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีก
ได้  ข้อ  29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่  
ดังนี้ 

 (1)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 (4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 ข้อ  30  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก

ดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอน
ดําเนินการ  ดังนี้ 

 (1)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างข้อกําหนด  
ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
ดําเนินการ  เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

 (2)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกําหนด  ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
 (3)  หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
 (4)   ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือประเมินผลการรายงานผล  เสนอ
ความคิดเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 



 
 

    -11- 
(5)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 ข้อ  31  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มี
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ตามความเหมาะสม  ส่วนการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นกรณีที่ให้สภาท้องถิ่นคัดเลือก  ดําเนินการดังนี้ 

 1.  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก  จํานวน  3  คน 
 2.  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินการประชุมสภาท้องถิ่น  โดยดําเนินการในสมัย

ประชุมสามัญหรือสมัยประชุมวิสามัญ  โดยมีหนังสือเชิญประชุมพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ของ
การประชุมชัดเจน 

 3.  การประชุมต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
 4.  การเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อที่ประชุม  ต้องมีผู้รับรองจํานวนอย่างน้อย  2  คน

และผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมและต้องให้ความยินยอม 
 5.  ในการเสนอชื่อหากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจํานวนให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอ

ชื่อนั้นได้รับการคัดเลือกหากมีการเสนอชื่อไม่เกินกว่าจํานวนที่กําหนดให้ประธานในที่
ประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับ  ใช้วิธี
เขียนชื่อตัว  และชื่อ-สกุล  ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนนที่ประธานที่ประชุมให้ได้
ไม่เกินตามจํานวนที่กําหนด 

 6.  ให้ประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุมและมิได้เป็นผู้ได้รับการ
เสนอชื่อจํานวนไม่เกินสามคน  เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน  กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่น  มี
ไม่ครบตามจํานวนให้เลือกจากข้าราชการพนักงานส่วนตําบลแล้วแต่กรณ ี

 7.  เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว  ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับเป็นผู้ซึ่งรับคัดเลือกครบ
จํานวนที่กําหนด  ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนในลําดับเดียวกันหลายคน  ทําให้ไม่สามารถ
คัดเลือกได้ให้ที่ประชุมจัดให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากัน  ถ้า
ลงคะแนนครั้งที่สองแล้วปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีก  ให้ใช้วิธีการจับสลากตามที่ประธาน
ในที่ประชุมกําหนด 
8.  ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือออกคําสั่ง
แต่งตั้งต่อไป  ผู้บริหารท้องถิ่นจัดทําเป็นคําสั่งขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีหนังสือ
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าตัวทราบโดยเร็ว 
9.  ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกลาออกหรือพ้นจากตําแหน่ง  ให้จัดให้มีการคัดเลือกแทนผู้
ที่พ้นจากตําแหน่งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง  และให้ผู้ซึ่งได้รับการ
คัดเลือกคนนั้นอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
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10.  ในกรณีที่ตําแหน่งนั้นว่างลงเนื่องจากครบวาระการดํารงตําแหน่งให้จัดให้มีการ
คัดเลือกแทนตําแหน่งที่ว่างภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง  โดย
นําวิธีการคัดเลือกที่กําหนดไว้ข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
11.  ในกรณีที่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจคัดเลือก
ได้ก่อนการครบวาระการดํารงตําแหน่งได้ก่อนการครบวาระการดํารงตําแหน่งได้ก่อนสี่สิบ
ห้าวัน  และผู้ได้รับการคัดเลือกมีวาระการดํารงตําแหน่งเดิมครบวาระโดย  นําวิธีการ
คัดเลือกท่ีกําหนดไว้ข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ก็ขอนําเรียนต่อที่ประชุมได้รับทราบประกอบการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการฯเพียง
เท่านี้ครับ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับตามท่ีหัวหน้าสํานักปลัดได้ชี้แจง      ถึงระเบียบประกอบการคัดเลือกตัวแทน 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาท้องถิ่นจํานวนสามคน  ก็ขอเชิญให้ท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯผู้

ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมทําหน้าที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  คนที่  1 ขอเชิญครับ 

นายพุฒ  ค าแหงพล  ครับผมนายพุฒ  คําแหงพล  ส.อบต.หนองอิเฒ่า  หมูที่  4  ขอเสนอชื่อ 
ส.อบต.หนองอิเฒ่า คณะกรรมการฯ  คนที่  1  คือ  นายแสงไทย  เรืองมนตรี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการฯคนที่สองครับ 
ประธานสภาฯ  
นายสิงห์โต  ภูหัวดอน  ครับผมนายสิงห์โต  ภูหัวดอน  ส.อบต.หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  6  ขอเสนอชื่อ  คณะ 
ส.อบต.หนองอิเฒ่า กรรมการฯ  คนที่  2  คือ  นายสํารวย  กุนอก 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการฯคนที่สามครับ 
ประธานสภาฯ 
นายค าผัน  ภูจ าปา  ครับผมนายคําผัน  ภูจําปา  ส.อบต.หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  7  ขอเสนอชื่อ 
ส.อบต.หนองอิเฒ่า คณะกรรมการฯ  คนที่  3  คือ  นางคําไพ  ภูดีบุตร 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับสําหรับคณะกรรมการฯก็ได้เสนอครบทั้งสามท่านแล้ว  ไม่ทราบว่ามีท่านใดมี 
ประธานสภาฯ ข้อสงสัยหรือต้องการที่จะซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ 
นายแสงไทย  เรืองมนตรี  ก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงถึงอํานาจและหน้าที่ในการดําเนินการมี 
รองประธานสภาฯ อะไรบ้างขอให้ชี้แจงให้ได้รับทราบด้วยครับ 
สิบเอกเฉลิมพล  คุณาเมือง ครับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร 
หัวหน้าส านักปลัด ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  หมวด  6  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อ  28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งหมวด  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

 (1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 
 (2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
 (3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานนวนสองคน 

(4)  หัวหน้าส่วนราชการบริหารที่คัดเลือกกนเองจํานวนสองคน 
 (5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
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โดยให้คณะกรรมการการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานกรรมการ  และกรรมการ
อีกคนหนึ่งทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตามข้อ  28  ให้มีวาระอยู่ใน
ตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  ข้อ  29  คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 

 (1)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว  และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับสําหรับการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประธานสภาฯ ท้องถิ่น  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดต้องการที่จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีท่าน

สมาชิกสภาฯท่านใดต้องการที่จะซักถามเพ่ิมเติมอีก  ผมจะขอมติที่ประชุม รับรอง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามที่ท่านสมาชิกฯเสนอ  ผมขอ
มติด้วยการยกมือครับ 

 -   เห็นชอบ  21  เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   0  เสียง 
-  งดออกเสียง    1  เสียง(ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุม มีมติ     เห็นชอบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามที่ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าเสนอด้วยคะแนนเสียง  จ านวน  21  เสียง  
ไม่เห็นชอบ  จ านวน  -  เสียง  งดออกเสียง  จ านวน  1  เสียง(ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่อง  อ่ืน ๆ 
   - ไม่มี 

เลิกประชุม  เวลา  16.30  น. 
 

(ลงชื่อ)   คําไพ  ภูดีบุตร  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
       (นางคําไพ   ภูดีบุตร) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
    เมื่อวันจันทร์ ที่  1  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 

 
ลงชื่อ    สิงห์โต  ภูหัวดอน  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสิงห์โต  ภูหัวดอน) 

 
ลงชื่อ    สํารวย  กุนอก กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสํารวย  กุนอก) 

 
ลงชื่อ    พุฒ  คําแหงพล  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายพุฒ  คําแหงพล) 

 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าได้รับรองรายงานกรประชุมครั้งนี้แล้ว 

 เมื่อวันจันทร์ ที่  1  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 
 

ลงชื่อ    เจษฎา  ภูระบัตร  ประธานสภา  อบต.หนองอิเฒ่า 
      (นายเจษฎา  ภูระบัตร) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

ส าเนารายงานการประชุม 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งที่  ๑ 
วันจันทร์ที่  1  กุมภาพันธ์  2564   เวลา  08.30  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

รายช่ือผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

นายเจษฎา  ภูระบัตร 
นายแสงไทย  เรืองมนตรี 
นางค าไพ  ภูดีบุตร 
นายยงยุทธ์  ดูระภักดิ์ 
นายสุรพล  ภูครองเงิน 
นายทองเนต  ภูเทียมศรี 
นายค าไพ  ภูหนองโอง 
นายภูมิมินทร์  รัตนชัย 
นายส ารอง  กินละมาตร 
นางศิริลักษณ์  อุปภา 
นายพุฒ  ค าแหงพล 
นายชัยวัฒน์  ภูเดช 
นายสิงห์โต  ภูหัวดอน 
นายค าผัน  ภูจ าปา 
นายสงวน  มูลเสนา 
นางทองค า  ภูหัวดอน 
นายหนูจีน  ภูค าใบ 
นายส ารวย  กุนอก 
นายสุรศักดิ์  พวงมะลิ 
นายอ้ม  ภูด่านงัว 
นายประยอม  สุขวิพัฒน์ 
นายประเสริฐ  พรมมา 

ประธานสภา 
รองประธานสภา 
เลขานุการสภา 
ส.อบต.หมู่ที่  1 
ส.อบต.หมู่ที่  1 
ส.อบต.หมู่ที่  2 
ส.อบต.หมู่ที่  2 
ส.อบต.หมู่ที่  3 
ส.อบต.หมู่ที่  3 
ส.อบต.หมู่ที่  4 
ส.อบต.หมู่ที่  4 
ส.อบต.หมู่ที่  5 
ส.อบต.หมู่ที่  6 
ส.อบต.หมู่ที่  7 
ส.อบต.หมู่ที่  7 
ส.อบต.หมู่ที่  8 
ส.อบต.หมู่ที่  8 
ส.อบต.หมู่ที่  9 
ส.อบต.หมู่ที่  9 
ส.อบต.หมู่ที่  10 
ส.อบต.หมู่ที่  10 
ส.อบต.หมู่ที่  11 

เจษฎา  ภูระบัตร 
แสงไทย  เรืองมนตรี 
ค าไพ  ภูดีบุตร 
ยงยุทธ์  ดูระภักดิ์ 
สุรพล  ภูครองเงิน 
ทองเนต  ภูเทียมศรี 
ค าไพ  ภูหนองโอง 
ภูมิมินทร์  รัตนชัย 
ส ารอง  กินละมาตร 
ศิริลักษณ์  อุปภา 
พุฒ  ค าแหงพล 
ชัยวัฒน์  ภูเดช 
สิงห์โต  ภูหัวดอน 
ค าผัน  ภูจ าปา 
สงวน  มูลเสนา 
ทองค า  ภูหัวดอน 
หนูจีน  ภูค าใบ 
ส ารวย  กุนอก 
สุรศักดิ์  พวงมะลิ 
อ้ม  ภูด่านงัว 
ประยอม  สุขวิพัฒน์ 
ประเสริฐ  พรมมา 

ผู้มาประชุม     22  คน 
ผู้ขาดประชุม        -  คน 
ผู้ขอลา         -  คน 
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รายช่ือผู้ร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14.  

 

นายสุนทร  พิมพาค า 
นายพุตสมา  ช านาญพล 
นายสมัย  ภูกันดาร 
นางสาคร  ภูวอง 
นางสุรีพร  ภูห้องเพชร 
นางคมคิต  ภูอาภรณ์ 
นายบงการ  ค าศิริรักษ์ 
นางกานดา  วิไลสิทธิ์ 
นายสุรชัย  พิชัยเชิด 
นายมนตรี  ผจงศิลป์ 
นายสมบูรณ์  ภูหมอก 
นางรุ่งรัตน์  ภูหลักถิน 
นางบุญเลียง   ภูเกต 
นางสุรีพร  ขันธมูล 

นายก อบต.หนองอิเฒ่า 
รองนายก อบต.หนองอิเฒ่า 
รองนายก อบต.หนองอิเฒ่า 
เลขานุการนายก อบต.หนองอิเฒ่า 
ปลัด อบต. หนองอิเฒ่า 
ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองการศึกษาฯ 
นายช่างโยธา 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ผู้น าฝ่ายปกครอง 
ผู้น าฝ่ายปกครอง 
ผู้น าฝ่ายปกครอง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

ทรงศิลป์  ภูแข่งหมอก 
พุตสมา  ช านาญพล 
สมัย  ภูกันดาร 
สาคร  ภูวอง 
สุรีพร  ภูห้องเพชร 
คมคิต  ภูอาภรณ์ 
บงการ  ค าศิริรักษ์ 
กานดา  วิไลสิทธิ์ 
สุรชัย  พิชัยเชิด 
มนตรี  ผจงศิลป์ 
สมบูรณ์  ภูหมอก 
รุ่งรัตน์  ภูหลักถิน 
บุญเลียง   ภูเกต 
สุรีพร  ขันธมูล 

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 
  เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า   ได้ตรวจรายชื่อผู้ที่ได้ลงชื่อ
ไว้ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯมาประชุม  จํานวน 2๒ คน  (รวมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล) และมีผู้ร่วม
ประชุมจํานวน ๑๐ คน  ถือว่าครบองค์ประชุม   แล้วให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯเข้าห้องประชุม  โดย นายเจษฎา  
ภูระบัตร  ตําแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ได้ตรวจนับองค์ประชุมอีกครั้งหนึ่ง  เมื่อครบ
องค์ประชุมจึงได้กล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุม 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอกล่าวสวัสดีท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    คณะผู้บริหารและหัวหน้า 
ประธานสภาฯ ส่วนที่เข้าร่วมการประชุมสภาฯในครั้งนี้  กระผมได้แจ้งเรื่องการเรียกประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจําปี  พ.ศ.  2564  ให้กับ
ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบนั้น  ผมในฐานะประธานสภาฯ     จึงได้เรียกประชุม
สภาฯเพ่ือให้ทางคณะผู้บริหาร  โดยท่านนายกสุนทร  พิมพาคํา  ได้เสนอญัตติต่าง  ๆ  
และบัดนี้ถึงเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  
ประจําปี  พ.ศ.  2564  ครั้งที่  1/2564  และก่อนที่จะดําเนินการประชุมสภาฯตาม
ระเบียบวาระผมขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯอ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองอิเฒ่า  ขอเชิญท่านเลขานุการฯครับ 



 
 

3 
นางค าไพ  ภูดีบุตร  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า     เรื่อง     เรียกประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจําปี   พ.ศ.  2564

ด้วย  สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า   ได้มีมติในคราวประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  2   ประจําปี  พ.ศ.  2563   
เมื่อวันที่  9  ธันวาคม   2563   กําหนดวันเริ่มประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจําปี  
พ.ศ.  2564  ตั้งแต่วันที่  1 – 15  กุมภาพันธุ์  2564  โดยมีกําหนดระยะเวลา  15  
วันนั้น  อาศัยอํานาจตามความในข้อ  21  และข้อ  22  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ.  
2554)  จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า   สมัยสามัญ  
สมัยที่  1  ประจําปี  พ.ศ.  2564   ตั้งแต่วันที่  1 – 15  กุมภาพันธ์  2564  จึง
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่  22  เดือน มกราคม  พ.ศ.  ๒๕64  ลง
ชื่อ  นายเจษฎา   ภูระบัตร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า 

นายเจษฎา  ภูระบัตร ตามท่ีเลขานุการสภาฯได้อ่านประกาศเรียกประกาศเปิดประชุมสมัยประชุมสภา 
ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  พ.ศ.  2564  ให้

ที่ประชุมได้รับทราบแล้วโดยเริ่มกําหนดประชุมตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2564 ถึงวันที่  
15  กุมภาพันธ์  2564  มีกําหนดไม่เกิน  15  วัน  ต่อไปผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุมครับ  1.1  เรื่อง  ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์  เรื่อง  ขอความร่วมมืองดเว้นการเผาใน
ที่โล่งและพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ประจําปี  พ.ศ.  
2564  ด้วยมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  2562  ได้เห็นชอบแนวทางและ
มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)  โดยมีเป้าหมาย  “สร้างอากาศทีดี  
เพ่ือคนไทย  และผู้มาเยือน”  และต่อมาเมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  2562  คณะรัฐมนตรี
ให้  “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” เป็นวาระแห่งชาติทั้งนี้  การเผาพ้ืนที่
การเกษตร  วัชพืช  ขยะมูลฝอย  และการเผาในที่โล่งอ่ืน  ๆ  ทุกกรณีเป็นสาเหตุปัญหา
มลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)  ซึ่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน  ดังนั้น  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)  ประจําปี  
พ.ศ.  2564  ในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน  จึงขอความร่วมมือจากส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  และประชาชน  ให้ดํา เนินการตามประกาศจังหวัด
กาฬสินธุ์  เรื่อง  ขอความร่วมมืองดเว้นการเผาในที่โล่งและพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)  ประจําปี  พ.ศ.  2564  ต่อไป  มีท่านใดมีเรื่องอ่ืน  ๆ  ที่
จะแจ้งต่อท่ีประชุมหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอผ่านไประเบียบวาระต่อไปครับ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  สมัยสามัญ  
สมัยที่   4  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ.  2563 

 



 
 

4 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้แจกสําเนารายงานการประชุมไปกับหนังสือเชิญประชุม 
ประธานสภาฯ สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  2  ประจําปี 

พ.ศ. 2563 ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ตรวจดูรายงานการประชุมสภาฯโดยละเอียดถ้ามี
ข้อความใดต่างไปจากที่ประชุมหรือขาดตกบกพร่อง   หรือต้องการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายงานการประชุมสภาฯในครั้งนี้หากไม่ครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  เมื่อไม่มีผู้ใดประสงค์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงประการใด      ในบันทึกรายงานการ 
ประธานสภาฯ ประชุมสภาฯเป็นไปตามที่เราได้ประชุมและได้มีมติในที่ประชุมร่วมกัน  ผมขอมติที่ประชุม

สภาฯว่าท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  2  ประจําปี  พ.ศ.  2563  โปรด
ยกมือครับ 

มติที่ประชุม -  รับรอง 21  เสียง 
 -  ไม่รับรอง   0  เสียง 
 -  งดออกเสียง    1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
นายเจษฎา  ภูระบัตร เป็นอันว่า ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า   
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  2 ประจ าปี  พ.ศ.  2563   เม่ือวันพฤหัสบดีที่  14 

พฤษภาคม  2563  ด้วยคะแนนเสียง  21  เสียง   

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
นายเจษฎา  ภูระบัตร (ขอเรียบเรียงใหม่อีกครั้งคะ)   

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าพิจารณาเสร็จแล้ว 
   -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1  ญัตติพิจารณาเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาต าบล 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับสําหรับญัตติการพิจารณาคัดเลือกสมาขิกสภาท้องถิ่น          เพ่ือแต่งตั้งเป็น 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการพัฒนาตําบลก็ขอเชิญท่านนายก อบต.หนองอิเฒ่า  ได้เสนอญัตติต่อที่ประชุม

ได้รับทราบประกอบการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาตําบลในครั้งนี้  ขอเชิญท่าน
นายก อบต.หนองอิเฒ่าครับ 

นายสุนทร  พิมพาค า  เรียนท่านประธานสภา อบต.หนองอิเฒ่า  ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน  และหัวหน้า 
นายก อบต.หนองอิเฒ่า ส่วนราชการทุกคน  ผมขอเสนอญัตติพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาตําบลต่อที่

ประชุมสภา อบต.หนองอิเฒ่า  ส่วนระเบียบที่เกี่ยวข้องขอเชิญท่านปลัด อบต.หนองอิเฒ่า  
ได้นําเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมได้รับทราบต่อไป 

นางสาวสุรีพร  ภูห้องเพชร กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    รองประธานสภาฯ     ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน   
ปลัด อบต.หนองอิเฒ่า และหัวหน้าส่วนที่เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  คะสําหรับการการพิจารณาเลือกสมาชิกสภา

ท้องถิ่น  เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2561  และแก้ไข 



 
 

5 
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  ข้อ  8  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  โดยคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน  ส่วนรายละเอียด
ขอให้หัวหน้าสํานักปลัดได้ชี้แจงต่อท่ีประชุมด้วยคะ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอเชิญท่านหัวหน้าสํานักปลัด   ได้ชี้แจงถึงระเบียบ   กฎหมาย  ที่เก่ียวข้องต่อที่ 
ประธานสภาฯ ประชุมสภา อบต.หนองอิเฒ่าได้รับทราบ  ประกอบการพิจารณาขอเชิญครับ 
ส.อ.เฉลิมพล  คุณาเมือง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ท่านนายกอบต. 
หัวหน้าส านักปลัด หนองอิเฒ่า   ท่านปลัด อบต.  หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน   และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน  

ผมสิบเอกเฉลิมพล  คุณาเมือง ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด  ครับสําหรับการคณะกรรมการ
พัฒนาตําบล   ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  ข้อ  8    ว่า
ให้คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคนเป็นกรรมการมีวาระ
การดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี  ก็ขอนําเรียนเพียงเท่านี้ครับ 

นางสาวสุรีพร  ภูห้องเพชร   คะดิฉันก็ขอชี้แจงเพ่ิมเติมต่อจากท่านหัวหน้าสํานักปลัด     สําหรับการคัดเลือก 
ปลัด อบต.หนองอิเฒ่า คณะกรรมการพัฒนาตําบล  ในส่วนของการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นจํานวนสามท่านเพ่ือ

ทําหน้าที่เป็นกรรมการพัฒนาตําบล  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  3)  พ.ศ.  
2561  หมวด  1  องค์กรจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  ข้อ  8   ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

 (1)  ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นประธาน 
 (2)  รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน  กรรมการ 
 (3)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน  กรรมการ 
 (4)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ 

(5)  ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนไม่น้อยกว่า
สามคน  กรรมการ 
(6)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่
เกินหกคน กรรมการ 
(7)  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ 
(8)  หัวหน้าส่วนราชการบริหารที่มีหน้าที่จัดทําแผน  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 โดยคณะกรรมการตามข้อ 8 (3) (4) (5)  และ (6)  ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี
และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้  ส่วนการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นกรณีที่ให้สภาท้องถิ่นคัดเลือก  ดําเนินการดังนี้ 

 1.  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก  จํานวน  3  คน 
 2.  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินการประชุมสภาท้องถิ่น  โดยดําเนินการในสมัย

ประชุมสามัญหรือสมัยประชุมวิสามัญ  โดยมีหนังสือเชิญประชุมพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ของ
การประชุมชัดเจน 

 3.  การประชุมต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
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 4.  การเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อที่ประชุม  ต้องมีผู้รับรองจํานวนอย่างน้อย  2  คน

และผู้ซึ่งไดร้ับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมและต้องให้ความยินยอม 
 5.  ในการเสนอชื่อหากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจํานวนให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอ

ชื่อนั้นได้รับการคัดเลือกหากมีการเสนอชื่อไม่เกินกว่าจํานวนที่กําหนดให้ประธานในที่
ประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับ  ใช้วิธี
เขียนชื่อตัว  และชื่อ-สกุล  ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนนที่ประธานที่ประชุมให้ได้
ไม่เกินตามจํานวนที่กําหนด 

 6.  ให้ประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุมและมิได้เป็นผู้ได้รับการ
เสนอชื่อจํานวนไม่เกินสามคน  เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน  กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่น  มี
ไม่ครบตามจํานวนให้เลือกจากข้าราชการพนักงานส่วนตําบลแล้วแต่กรณี 

 7.  เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว  ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับเป็นผู้ซึ่งรับคัดเลือกครบ
จํานวนที่กําหนด  ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนในลําดับเดียวกันหลายคน  ทําให้ไม่สามารถ
คัดเลือกได้ให้ที่ประชุมจัดให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากัน  ถ้า
ลงคะแนนครั้งที่สองแล้วปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีก  ให้ใช้วิธีการจับสลากตามที่ประธาน
ในที่ประชุมกําหนด 
8.  ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือออกคําสั่ง
แต่งตั้งต่อไป  ผู้บริหารท้องถิ่นจัดทําเป็นคําสั่งขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีหนังสือ
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าตัวทราบโดยเร็ว 
9.  ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกลาออกหรือพ้นจากตําแหน่ง  ให้จัดให้มีการคัดเลือกแทนผู้
ที่พ้นจากตําแหน่งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง  และให้ผู้ซึ่งได้รับการ
คัดเลือกคนนั้นอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
10.  ในกรณีที่ตําแหน่งนั้นว่างลงเนื่องจากครบวาระการดํารงตําแหน่งให้จัดให้มีการ
คัดเลือกแทนตําแหน่งที่ว่างภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง  โดย
นําวิธีการคัดเลือกที่กําหนดไว้ข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
11.  ในกรณีที่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจคัดเลือก
ได้ก่อนการครบวาระการดํารงตําแหน่งได้ก่อนการครบวาระการดํารงตําแหน่งได้ก่อนสี่ สิบ
ห้าวัน  และผู้ได้รับการคัดเลือกมีวาระการดํารงตําแหน่งเดิมครบวาระโดย  นําวิธีการ
คัดเลือกท่ีกําหนดไว้ข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ก็ขอนําเรียนต่อที่ประชุมได้รับทราบประกอบการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการฯเพียง
เท่านี้คะ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครบัตามที่ปลัดอบต.หนองอิเฒ่าได้ชี้แจง  ถึงระเบียบประกอบการคัดเลือกตัวแทน 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาท้องถิ่นจํานวนสามคน  ก็ขอเชิญให้ท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯผู้

ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมทําหน้าที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  คนที่  1 ขอเชิญครับ 

นายส ารวย  กุนอก  ครับผมนายสํารวย  กุนอก  ส.อบต.หนองอิเฒ่า  หมูที่  9  ขอเสนอชื่อ 
ส.อบต.หนองอิเฒ่า นายสิงห์โต  ภูหัวดอน  ส.อบต.หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  6  เป็นคณะกรรมการคนที่  1 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอผู้รับรองจํานวนสองท่านครับ 
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 ผู้รับรอง  1.  นายยงยุทธ์  ดูระภักดิ ์
   2.  นายชัยวัฒน์  ภูเดช 
 ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการฯคนที่สองครับ 
นายสุรพล  ภูครองเงิน  ครับผมนายสุรพล  ภูครองเงิน  ส.อบต.หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  1  ขอเสนอชื่อ  
ส.อบต.หนองอิเฒ่า นายพุฒ  คําแหงพล   ส.อบต.หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  4  เป็นคณะกรรมการคนที่  2 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอผู้รับรองจํานวนสองท่านครับ 
 ผู้รับรอง  1.  นายสุรศักดิ์  พวงมะลิ 
   2.  นายทองเนตร  ภูเทียมศรี 
 ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการฯคนที่สามครับ 
นางศิริลักษณ์  อุปภา  คะดิฉันนางศิริลักษณ์  อุปภา  ส.อบต.หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  4  ขอเสนอชื่อ 
ส.อบต.หนองอิเฒ่า นางคําไพ  ภูหนองโอง  ส.อบต.หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  2  เป็นคณะกรรมการคนที่  3 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับสําหรับการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาตําบล  มีท่านสมาชิกสภาฯ 
ปลัด อบต.หนองอิเฒ่า ท่านใดต้องการที่จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดต้องการที่

จะซักถามเพ่ิมเติมอีก  ผมจะขอมติที่ประชุมรับรองคณะกรรมการพัฒนาตําบล  ตามท่ีท่าน
สมาชิกฯเสนอ  ผมขอมติด้วยการยกมือครับ 

 -   เห็นชอบ  21  เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   0  เสียง 
-  งดออกเสียง    1  เสียง(ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุม มีมติ     เห็นชอบคณะกรรมการพัฒนาต าบล  ตามที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองอิเฒ่าเสนอด้วยคะแนนเสียง  จ านวน  21  เสียง  ไม่เห็นชอบ  จ านวน  
-  เสียง  งดออกเสียง  จ านวน  1  เสียง(ประธานสภาฯ) 

 
5.2  พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อ
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(กองช่าง)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ญัตติการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์          ที่ดินและ 
ประธานสภาฯ สิ่งก่อสร้างเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(กองช่าง)  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 ก็

ขอเชิญท่านนาย อบต.หนองอิเฒ่า  ได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาฯขอเชิญครับ 
นายสุนทร  พิมพาค า  ผมขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า     เพ่ือพิจารณาขอ 
นายก อบต.หนองอิเฒ่า อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  25๖4  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่รายการโครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน  บ้านดอนกลอย  หมู่ที่  3,6 
จํานวน  1  รายการ  เป็นจํานวนเงิน  200,000  บาท   ซึ่งการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ
เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นซึ่ง
สามารถกระทําได้    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวธิีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  2  และ  3)  พ.ศ.  
2543  ข้อ  2๗  ส่วนหลักการและเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ 
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ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  เพ่ือประกอบการพิจารณาก็ขอเชิญกองนาย
ช่างโยธาได้ชี้แจงต่อที่ประชุมด้วยครับ 

นายสุรชัย  พิชัยเชิด  ก็ขอนําเรียนต่อท่ีประชุมถึงการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ  ในหมวดค่าครุภัณฑ์   
นายช่างโยธา ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่รายการโครงการก่อสร้างซุ้มประตู

ทางเข้าหมู่บ้าน  บ้านดอนกลอย  หมู่ที่  3,6 จํานวน  1  รายการ  เป็นจํานวนเงิน  
200,000  บาท   ก็ขอนําเรียนต่อที่ประชุมว่าตามที่ประสานไปที่โยธาธิการและผังเมือง
สําหรับแบบซุ้มประตู้ราคาอยู่ที่สีแสนกว่าบาท  ซึ่งราคาเกินกว่าที่จะดําเนินการผมจึงต้อง
ถอดแบบใหม่เพ่ือที่จะลดราคาให้เท่ากับจํานวนงบประมาณที่เราได้มี  ผมขอเวลาในการ
ถอดแบบภายในวันศุกร์คาดว่าน่าจะเสร็จ  ผมจึงจะนําเข้าสู่ประชุมเพ่ือขออนุมัติต่อที่
ประชุมต่อไป  ก็ขอนําเรียนเพียงเท่านี้ครับ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ก็ตามที่นายช่างโยธาได้นําเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯรับทราบ   ก็คงต้องรอทาง 
ประธานสภาฯ นายช่างโยธาได้ถอดแบบและประมาณราคาซุ้มประตูให้แล้วเสร็จแล้วค่อยนําเข้าประชุมใน

คราวประชุมครั้งต่อไป  ก็ขอฝากทางนายช่างโยธาให้เร่งดําเนินการให้ด้วย 

5.3  พิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่(กองช่าง)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

นายเจษฎา ภูระบัตร  สําหรับญัตติการพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อไป 
ประธานสภาฯ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(กองช่าง)  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ก็ขอให้ทางท่าน

ปลัดได้นําเรียนชี้แจงต่อที่ระชุมด้วยถึงสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงในการ
ประชุมในครั้งนี้ได้  ว่ามีปัญหาเรื่องใดก็ขอเชิญครับ 

นางสาวสุรีพร  ภูห้องเพชร คะก็ขอนําเรียนชี้แจงให้กับท่านสมาชิกสภาฯได้รับทราบ    ถึงสาเหตุที่ไม่สามารถ 
ปลัด อบต.หนองอิเฒ่า แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  ใน

ครั้งนี้ได้  เนื่องจากโครงการที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงฯในครั้งนี้ไม่ได้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.  2561 - 2565)  จึงไม่ได้สามารถที่จะแก้ไขแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงได้  แนวทางแก้ไขก็ต้องมีการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้นําโครงการที่จะขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯในครั้งนี้บรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   เมื่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้รับการอนุมัติและประกาศใช้แล้ว  เราจึงจะสามารถจัดทําโครงการที่ได้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงได้  ก็ขอนําเรียนต่อท่ีประชุมเพียงเท่านี้คะ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับตามท่ีท่านปลัด อบต.หนองอิเฒ่าได้นําเรียนต่อที่ประชุมสภาฯได้รับทราบ  ไม่ 
ประธานสภาฯ ทราบว่าท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการที่จะซักถามเหตุผลที่ไม่สามารถ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564   อีก
หรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอผ่านไปวาระท่ี  5  วาระอ่ืน  ๆ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่อง  อ่ืน ๆ 
   - ไม่มี 
 
ปิดประชุม  เวลา  16.30  น. 
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(ลงชื่อ)   คําไพ  ภูดีบุตร   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

       (นางคําไพ   ภูดีบุตร) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
 เมื่อพุธ ที่  10  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 

 
ลงชื่อ    สิงห์โต  ภูหัวดอน   ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสิงห์โต  ภูหัวดอน) 

 
ลงชื่อ    สํารวย  กุนอก    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายสํารวย  กุนอก) 

 
ลงชื่อ    พุฒ  คําแหงพล    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายพุฒ  คําแหงพล) 

 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าได้รับรองรายงานกรประชุมครั้งนี้แล้ว 

 เมื่อพุธ วันที่  10  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 
 

ลงชื่อ   เจษฎา  ภูระบัตร   ประธานสภา  อบต.หนองอิเฒ่า 
      (นายเจษฎา  ภูระบัตร) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ส าเนารายงานการประชุม 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งที่  2 
วันพุธที่  10  กุมภาพันธ์  2564   เวลา  08.30  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

รายช่ือผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

นายเจษฎา  ภูระบัตร 
นายแสงไทย  เรืองมนตรี 
นางค าไพ  ภูดีบุตร 
นายยงยุทธ์  ดูระภักดิ์ 
นายสุรพล  ภูครองเงิน 
นายทองเนต  ภูเทียมศรี 
นายค าไพ  ภูหนองโอง 
นายภูมิมินทร์  รัตนชัย 
นายส ารอง  กินละมาตร 
นางศิริลักษณ์  อุปภา 
นายพุฒ  ค าแหงพล 
นายชัยวัฒน์  ภูเดช 
นายสิงห์โต  ภูหัวดอน 
นายค าผัน  ภูจ าปา 
นายสงวน  มูลเสนา 
นางทองค า  ภูหัวดอน 
นายหนูจีน  ภูค าใบ 
นายส ารวย  กุนอก 
นายสุรศักดิ์  พวงมะลิ 
นายอ้ม  ภูด่านงัว 
นายประยอม  สุขวิพัฒน์ 
นายประเสริฐ  พรมมา 

ประธานสภา 
รองประธานสภา 
เลขานุการสภา 
ส.อบต.หมู่ที่  1 
ส.อบต.หมู่ที่  1 
ส.อบต.หมู่ที่  2 
ส.อบต.หมู่ที่  2 
ส.อบต.หมู่ที่  3 
ส.อบต.หมู่ที่  3 
ส.อบต.หมู่ที่  4 
ส.อบต.หมู่ที่  4 
ส.อบต.หมู่ที่  5 
ส.อบต.หมู่ที่  6 
ส.อบต.หมู่ที่  7 
ส.อบต.หมู่ที่  7 
ส.อบต.หมู่ที่  8 
ส.อบต.หมู่ที่  8 
ส.อบต.หมู่ที่  9 
ส.อบต.หมู่ที่  9 
ส.อบต.หมู่ที่  10 
ส.อบต.หมู่ที่  10 
ส.อบต.หมู่ที่  11 

เจษฎา  ภูระบัตร 
แสงไทย  เรืองมนตรี 
ค าไพ  ภูดีบุตร 
ยงยุทธ์  ดูระภักดิ์ 
สุรพล  ภูครองเงิน 
ทองเนต  ภูเทียมศรี 
ค าไพ  ภูหนองโอง 
ภูมิมินทร์  รัตนชัย 
ส ารอง  กินละมาตร 
ศิริลักษณ์  อุปภา 
พุฒ  ค าแหงพล 
ชัยวัฒน์  ภูเดช 
สิงห์โต  ภูหัวดอน 
ค าผัน  ภูจ าปา 
สงวน  มูลเสนา 
ทองค า  ภูหัวดอน 
หนูจีน  ภูค าใบ 
ส ารวย  กุนอก 
สุรศักดิ์  พวงมะลิ 
อ้ม  ภูด่านงัว 
ประยอม  สุขวิพัฒน์ 
ประเสริฐ  พรมมา 

ผู้มาประชุม  22 คน 
ผู้ขาดประชุม   - คน 
ผู้ขอลา    - คน 
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รายช่ือผู้ร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14.  

 

นายสุนทร  พิมพาค า 
นายพุตสมา  ช านาญพล 
นายสมัย  ภูกันดาร 
นางสาคร  ภูวอง 
นางสุรีพร  ภูห้องเพชร 
นางคมคิต  ภูอาภรณ์ 
นายบงการ  ค าศิริรักษ์ 
นางกานดา  วิไลสิทธิ์ 
นายสุรชัย  พิชัยเชิด 
นายมนตรี  ผจงศิลป์ 
นายสมบูรณ์  ภูหมอก 
นางรุ่งรัตน์  ภูหลักถิน 
นางบุญเลียง   ภูเกต 
นางสุรีพร  ขันธมูล 

นายก อบต.หนองอิเฒ่า 
รองนายก อบต.หนองอิเฒ่า 
รองนายก อบต.หนองอิเฒ่า 
เลขานุการนายก อบต.หนองอิเฒ่า 
ปลัด อบต. หนองอิเฒ่า 
ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองการศึกษาฯ 
นายช่างโยธา 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ผู้น าฝ่ายปกครอง 
ผู้น าฝ่ายปกครอง 
ผู้น าฝ่ายปกครอง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

ทรงศิลป์  ภูแข่งหมอก 
พุตสมา  ช านาญพล 
สมัย  ภูกันดาร 
สาคร  ภูวอง 
สุรีพร  ภูห้องเพชร 
คมคิต  ภูอาภรณ์ 
บงการ  ค าศิริรักษ์ 
กานดา  วิไลสิทธิ์ 
สุรชัย  พิชัยเชิด 
มนตรี  ผจงศิลป์ 
สมบูรณ์  ภูหมอก 
รุ่งรัตน์  ภูหลักถิน 
บุญเลียง   ภูเกต 
สุรีพร  ขันธมูล 

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 
  เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า   ได้ตรวจรายชื่อผู้ที่ได้ลงชื่อ
ไว้ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯมาประชุม  จํานวน 2๒ คน  (รวมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล) และมีผู้ร่วม
ประชุมจํานวน  ๑4 คน  ถือว่าครบองค์ประชุม   แล้วให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯเข้าห้องประชุม  โดย นายเจษฎา  
ภูระบัตร  ตําแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ได้ตรวจนับองค์ประชุมอีกครั้งหนึ่ง  เมื่อครบ
องค์ประชุมจึงได้กล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสุนทร  พิมพาค า  ขอกล่าวสวัสดีท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    คณะผู้บริหารและหัวหน้า 
ประธานสภาฯ ส่วนที่เข้าร่วมการประชุมสภาฯในวันนี้  สําหรับวาระประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ไม่

ทราบว่ามีท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้กับท่ีประชุมได้รับทราบหรือไม่  ขอเชิญครับ 
นางสาวสุรีพร  ภูห้องเพชร คะดิฉันนางสาวสุรีพร  ภูห้องเพชร  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  มี 
ปลัด อบต.หนองอิเฒ่า เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทรายถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2563  ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับประกาศและงานทั่วไปเล่ม  137  ตอนพิเศษ  276ง  และมีผลบังคับใช้บังคับตั้งแต่
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  คือวันที่  26  พฤศจิกายน  2563  ซึ่งมี
สาระสําคัญที่แตกต่างจากเดิม  ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งที่ 1 ประจ าปีพ.ศ. ๒๕64 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  เรื่องรับรองรายงากรประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  สมัยสามัญ 

สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจําปี  พ.ศ.  2564  รายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งให้ท่าน
สมาชิกสภาฯไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว  โดยขอให้พิจารณารายงานการประชุม
สภาสมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจําปี  พ.ศ.  2564  เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  
2564  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะขอแก้ไขประการใดหรือไม่โปรดเสนอครับ 

ที่ประชุม -  ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  เมื่อไม่มีผู้ใดประสงค์จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯแล้วนั้นผม

จะขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่  1  
ประจําปี  พ.ศ.  2564  เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2564  ผมขอมติด้วยการยกมือครับ 

มติที่ประชุม -  รับรอง 21  เสียง 
 -  ไม่รับรอง   0  เสียง 
 -  งดออกเสียง    1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
นายเจษฎา  ภูระบัตร เป็นอันว่า ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า   
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1 ประจ าปี  พ.ศ.  2564   เม่ือวันที่  1  กุมภาพันธ์  

2564    ด้วยคะแนนเสียง  21  เสียง   

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องกระทู้ถาม 
      -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องทีค่ณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  -  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1  เรื่อง  พิจารณาขออนุมัติโอนงเงินงบประมาณในหมวดค่าตอบแทน  เพื่อไปตั้ ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  รายการค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ส านักปลัด) 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับสําหรับญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   
ประธานสภาฯ พ.ศ.  2564  ขอเชิญท่านนายกได้นําเรียนชี้แจงถึงการขออนุมัติโอนงบประมาณในครั้งนี้  

ขอเชิญครับ 
นายสุนทร  พิมพาค า  เรียนท่านประธานสภา อบต.หนองอิเฒ่า  ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน  และหัวหน้า 
นายก อบต.หนองอิเฒ่า ส่วนราชการทุกคน  ผมขอเสนอญัตติพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค่าตอบแทน  

เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  รายการค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ส่วน
รายละเอียดขอให้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภา 
อบต.หนองอิเฒ่า  ถึงการขออนุมัติโอนงบประมาณในครั้งด้วย 

จ่าเอกฐิติพงษ์  หงส์ค า  เรียนท่านประธานสภา อบต.หนองอิเฒ่า  ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน  และหัวหน้า 
จพง.ป้องกันและบรรเทาฯส่วนราชการทุกคน  สําหรับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ   

พ.ศ.  2564  ในหมวดค่าตอบแทนเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  รายการค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  สืบเนื่องมาจากการจัดทําโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  ประจําปี  พ.ศ.  2564  ร่วมกับกํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  
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ผู้นําชุมชน    อปพร.ตําบลหนองอิเฒ่า  ตํารวจ  ทหาร  และประชาชนในพ้ืนที่ที่จัดตั้งจุด
บริการประชาชน/ด่านชุมชนโดยตั้งจุดบริการ  จํานวน  1  จุด  ณ  ปากทางเข้าตําบล
หนองอิเฒ่า(ถนนขอนแก่น-โพนทอง)  ตั้งแต่วันที่  29  ธันวาคม  2563 ถึงวันที่  4  
มกราคม  2564  และได้จัดทําคําสั่งให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอยู่เวรยาม
ในช่วงเทศกาลปีใหม่  7  วันอันตราย  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิต
และทรัพย์สินและเพ่ือดําเนินการงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  
ตามที่ได้ตรวจสอบมีผู้มาปฏิบัติหน้าที่ครบทุกผลัด  แต่มีเจ้าหน้าที่หนึ่งรายที่ยังไม่ได้ผ่าน
การฝึกอบรมหลักสูตร อปพร.จึงไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนได้และได้ปรึกษากับท่านปลัด 
อบต.หนองอิเฒ่าได้แนะนําให้เบิกจากค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
สํานักปลัดซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้  แต่สํานักปลัดไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จึงจําเป็นที่จะต้องขอ
อนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  รายการค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  จํานวน  10,000  บาท  ส่วนรายละเอียดประกอบการขออนุมัติโอน
งบประมาณในครั้งนี้  ก็ขอให้หัวหน้าสํานักปลัดได้นําเรียนชี้แจงด้วย 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอเชิญหัวหน้าสํานักปลัดได้ชี้แจงต่อท่ีประชุมด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
สิบเอกเฉลิมพล  คุณาเมือง เรียนท่านประธานสภา อบต.หนองอิเฒ่า  ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน  และหัวหน้า 
หัวหน้าส านักปลัด ส่วนราชการทุกคน  ผมก็ขอชี้แจงเพ่ิมเติมจากเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ครับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  รายการ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้   จึงจําเป็นต้องโอน
งบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  รายการค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการของ อปท.  ข้อ  5  สิทธิเบิกค่าตอบแทน  ดังนี้ 
-  วันทําการได้ไม่เกินวันละ  4  ชั่วโมง  ๆ  ละ  50  บาท 
-  วันหยุดราชการไม่เกินวันละ  7  ชั่วโมง  ๆ  ละ  60  บาท    ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ก็ขอ
ชี้แจงเพียงเท่านี้  ส่วนหลักการและเหตุผลขอเชิญท่านนายกเป็นคนเสนอญัตติต่อไปครับ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ก็ขอเชิญท่านนายกฯได้ชี้แจงถึงหลักการและเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องขออนุมัติ 
ประธานสภาฯ โอนงบประมาณในครั้งนี้  ขอเชิญครับ 
นายสุนทร  พิมพาค า  ผมขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  เพ่ือไป 
นายก อบต.หนองอิเฒ่า ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น  
พ.ศ.  2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  2 และ  3)  พ.ศ.  2543 หมวด  4  การโอน
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า 
ครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
โอนลด 

    แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบดําเนินงาน  หมวด
ค่าตอบแทน  หน้า  87  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร



 
 

9 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  รายการค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่
มีภาวะพ่ึงพิงในระยะยาว  ตั้งไว้  120,000  บาท  คงเหลือก่อนขออนุมัติโอนงบประมาณ  
จํานวน  51,880  บาท  ขอโอนลดครั้งนี้  จํานวน  10,000  บาท  คงเหลือหลังโอน
งบประมาณ  จํานวน  41,880  บาท 
รวมขออนุมัติโอนลด  จ านวน  1  รายการ  เป็นเงินจ านวน  10,000  บาท    

    โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  1  รายการ  ดังนี้ 
 1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป   งบดําเนินงาน   หมวด
ค่าตอบแทน   ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  รายการค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว้  0  บาท  คงเหลือก่อน
ขออนุมัติโอนงบประมาณ  จํานวน  0  บาท  ขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งนี้  จํานวน  
10,000  บาท  คงเหลือหลังโอนงบประมาณ  จํานวน  10,000  บาท 
รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  1  รายการ  เป็นเงิน  10,000  บาท 
 ทั้งนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  2  และ  3)พ.ศ.  
2543   หมวด  4  ข้อ  27  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน  
และสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  เพ่ือให้การดําเนินการตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  และไม่เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จํานวน  1  
รายการ  เป็นเงินจํานวน  10,000  บาท   

นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีสมาชิสภาฯท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตาม 
ประธานสภาฯ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของตนหรือไม่ครับ/สรุปว่า 
ประธานสภาฯ ไม่มีนะครับ  ฉะนั้น  กระผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า  สมาชิกสภาฯท่านใด  อนุมัติให้โอน

งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.   2564  
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จํานวน  1  รายการ  เป็นเงินจํานวน  10,000  บาท  โปรด
ยกมือขึ้นครับ 

 -   เห็นชอบ  21  เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   0  เสียง 
-  งดออกเสียง    1  เสียง(ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุม  มีมติ      อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ.  2564  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  รายการค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน  1  รายการ  เป็นเงินจ านวน  10,000  บาท  
ด้วยคะแนนเสียง  จ านวน  21  เสียง  ไม่เห็นชอบ  จ านวน  -  เสียง  งดออกเสียง  
จ านวน  1  เสียง(ประธานสภา) 



 
 

10 

5.2  เรื่อง  พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (กองช่าง) 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับสําหรับญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   
ประธานสภาฯ พ.ศ.  2564  รายการติดตั้งซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน  ก็ขอให้ท่านนายก อบต.หนองอิเฒ่า  

ท่านสุนทร  พิมพาคํา  ได้นําเรียนต่อที่ประชุมด้วยครับ 
นายสุนทร  พิมพาค า  ผมขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า     เพ่ือพิจารณาขอ 
นายก อบต.หนองอิเฒ่า อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  25๖4  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์)  จํานวน  1  รายการ  เป็นจํานวนเงิน  200,000  บาท   
ซึ่งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นซึ่งสามารถกระทําได้    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับ
ที่  2  และ  3)  พ.ศ.  2543  ข้อ  2๗  ส่วนหลักการและเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องขอ
อนุมัติโอนงบประมาณต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  เพ่ือประกอบการ
พิจารณาก็ขอเชิญผู้อํานวยการกองช่างชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ส่วนรายละเอียดก็ขอให้ทางท่าน ผอ.กองช่าง         ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯได้ 
ประธานสภาฯ รับทราบประกอบการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณในครั้งนี้ด้วย  ขอเชิญครับ 
นายสุรชัย  พิชัยเชิด  เรียนท่านประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯทุกท่าน  ท่านรองนายก อบต.หนองอิเฒ่า   
นายช่างโยธา ท่านปลัด อบต.หนองอิเฒ่า  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  เพ่ือขออนุมัติโอน

งบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  โครงการ
ติดตั้งซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน    หมู่ที่  3 , 6  จํานวน  1  รายการเป็นเงินจํานวน  
200,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 โอนลด 
 1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองจาน  บ้านโนนชาด  หมู่ที่  3  

จ านวน  100,000  บาท   
 แผนงานเคหะและชุมชน   งบลงทุน   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้าง

สิ่งสาธารณูปโภค  รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองจาน  บ้าน
โนนชาด  หมู่ที่  3  เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร  
ระยะทางยาว  43  เมตร  หนา  0.15  เมตร  และคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  
172  ตารางเมตร  ไหล่ทางโดยเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  รายละเอียดตามประมาณการ 
อบต.หนองอิเฒ่า(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 -2565  
ลําดับที่  16  หน้า  45)  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

 2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากหอถังประปา - บ้านนายสมไก  
โสภานะ  บ้านดอนกลอย  หมู่ที่  6  จ านวน  100,000  บาท 

 แผนงานเคหะและชุมชน   งบลงทุน   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค  รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากหอถังประปา - 
บ้านนายสมไก  โสภานะ  บ้านดอนกลอย  หมู่ที่  6  เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
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ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  43  เมตร  หนา  0.15  เมตร  และคิดเป็น
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  172  ตารางเมตร  ไหล่ทางโดยเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  
รายละเอียดตามประมาณการ อบต.หนองอิเฒ่า(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ.   2561 -2565  ลําดับที่   27  หน้า  48)  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 1.  โครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้าหมู่บ้าน(บ้านดอนกลอย)  หมู่ที่  3,6 ต าบลหนองอิเฒ่า  
อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  ปริมาณงานความกว้าง  12.00  เมตร  สูง  7.00   
เมตร  จ านวนเงิน  200,000  บาท  โดยมีรายละเอียดประมาณการดังนี้ 

 1.  งานขุดดินฐานราก  จํานวน  2.00  จุด(เหมารวม)  รวมเป็นเงินค่าแรงงานทั้งสิ้น  
จํานวน  4,000  บาท  ค่า FN  จํานวน  1.3607  บาท  รวมเป็นเงินค่าแรงงานทั้งสิ้น  
จํานวน  5,442.80  บาท 

 2. งานเหล็กแป๊บประปา   4  นิ้ว  จํานวน  4.00  ท่อน  ราคาต่อหน่วย  จํานวน  
2,000.00  บาท  รวมเป็นเงินค่าวัสดุทั้งสิ้น  จํานวน  8,000.00  บาท  ค่าแรงงานราคา
ต่อหน่วย  จํานวน   900.00  บาท  รวมเป็นเงินค่าแรงงานทั้งสิ้น  จํานวน  3,600.00  
บาท  รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน  จํานวน  11,600.00  บาท  ค่า FN  จํานวน  
1.3607  บาท  รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น  จํานวน  15,784.12  บาท 

 3.  งานเหล็กแป๊บประปา   2  นิ้ว  จํานวน  9.00  ท่อน  ราคาต่อหน่วย  จํานวน  
854.00  บาท  รวมเป็นเงินค่าวัสดุทั้งสิ้น  จํานวน  7,686.00  บาท  ค่าแรงงานราคา
ต่อหน่วย  จํานวน   500.00  บาท  รวมเป็นเงินค่าแรงงานทั้งสิ้น  จํานวน  4,500.00  
บาท  รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน  จํานวน  12,186.00  บาท  ค่า FN  จํานวน  
1.3607  บาท  รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น  จํานวน  16,581.449  บาท 

 4.  งานเหล็กแป๊บประปา   1 1/2  นิ้ว  จํานวน  20.00  ท่อน  ราคาต่อหน่วย  
จํานวน  609.00  บาท  รวมเป็นเงินค่าวัสดุทั้งสิ้น  จํานวน  12,180.00  บาท  
ค่าแรงงานราคาต่อหน่วย  จํานวน   400.00  บาท  รวมเป็นเงินค่าแรงงานทั้งสิ้น  
จํานวน  8,000.00  บาท  รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน  จํานวน  20,180.00  
บาท  ค่า FN  จํานวน  1.3607  บาท  รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น  จํานวน  
27,458.93  บาท 

 5.  ค่าติดตั้งโครงเหล็ก  ค่าแรงงานทั้งสิ้น  จํานวน  10,000.00  บาท    ค่า FN  จํานวน  
1.3607  บาท  รวมเป็นเงินค่าแรงงานทั้งสิ้น  จํานวน  13,607.00  บาท 

 6.  งานฐานราก 
 -  คอนกรีตโครงสร้าง  จํานวน  4.00  ลูกบาศก์เมตร  ราคาต่อหน่วย  จํานวน  

1,900.00  บาท  รวมเป็นเงินค่าวัสดุทั้งสิ้น  จํานวน  7,600.00  บาท  ค่าแรงงานราคา
ต่อหน่วย  จํานวน  391.00  บาท  รวมเป็นเงินค่าแรงงานทั้งสิ้น  จํานวน  14,564.00  
บาท  รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน  จํานวน  3,464.00  บาท  ค่า FN  จํานวน  
1.3607  บาท  รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น  จํานวน  4,713.46  บาท 
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 -  เหล็ก DB  20  ม.ม.  จํานวน  10.00  เส้น  ราคาต่อหน่วย  จํานวน  440.00  
บาท  รวมเป็นเงินค่าวัสดุทั้งสิ้น  จํานวน  4,400.00  บาท  ค่าแรงงานราคาต่อหน่วย  
81.00  บาท  รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน  จํานวน  810.00  บาท  ค่า FN  
จํานวน  1.3607  บาท  รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น  จํานวน  1,700.88  
บาท 

 -  เหล็ก DB  16  ม.ม.  จํานวน  10.00  เส้น  ราคาต่อหน่วย  จํานวน  330.00  
บาท  รวมเป็นเงินค่าวัสดุทั้งสิ้น  จํานวน  3,300.00  บาท  ค่าแรงงานราคาต่อหน่วย  
จํานวน  45.00  บาท  รวมเป็นเงินค่าแรงงานทั้งสิ้น   จํานวน  450.00  บาท  รวมเป็น
เงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน  จํานวน  780.00  บาท  ค่า FN  จํานวน  1.3607  บาท  
รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น  จํานวน  1,061.356.00  บาท 

 -  เหล็ก DB  9  ม.ม.  จํานวน  2.00  เส้น  ราคาต่อหน่วย  จํานวน  117.00  บาท  
รวมเป็นเงินค่าวัสดุทั้งสิ้น  จํานวน  234.00  บาท  ค่าแรงงานราคาต่อหน่วย  จํานวน  
20.00  บาท  รวมเป็นเงินค่าแรงงานทั้งสิ้น   จํานวน  40.00  บาท  รวมเป็นเงินค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน  จํานวน  157.00  บาท  ค่า FN  จํานวน  1.3607  บาท  รวมเป็นเงิน
ค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น  จํานวน  213.63  บาท 

 7.  แผ่นอะลูมิเนียม  หนา  3  ม.ม.  พร้อมโครงเคร่า  จํานวน  17.28  ตารางเมตร  
ราคาต่อหน่วย  จํานวน  1,500.00  บาท  รวมเป็นเงินค่าวัสดุ  จํานวน  25,920.00  
บาท  ค่า FN  จํานวน  1.3607  บาท   รวมเป็นเงินค่าวัสดุทั้งสิ้น  จํานวน  35,269.34  
บาท 

 8.  แผ่นอักษร  จํานวน  3.46  ตร.ม.  ราคาต่อหน่วย  จํานวน  1,000.00  บาท  รวม
เป็นเงินค่าวัสดุ  จํานวน  3,456.00  บาท  ค่า FN  จํานวน  1.3607  บาท  รวมเป็น
เงินค่าวัสดุทั้งสิ้น  จํานวน  4,702.58  บาท 

 9.  แผ่นสะท้อนแสง  จํานวน  17.28  ตร.ม.  ราคาต่อหน่วย  จํานวน  1,000.00  บาท  
รวมเป็นเงินค่าวัสดุ  จํานวน  17,280.00  บาท   ค่า FN  จํานวน  1.3607  บาท  รวม
เป็นเงินค่าวัสดุทั้งสิ้น  จํานวน  23,512.90  บาท 

 10.  งานสีทาเหล็ก  จํานวน  100.00  ตร.ม.  ราคาต่อหน่วย  จํานวน  72.00  บาท  
รวมเป็นเงินค่าวัสดุ  จํานวน  7,200.00  บาท  ค่า FN  จํานวน  1.3607  บาท  รวม
เป็นเงินค่าวัสดุทั้งสิ้น  จํานวน  9,797.04  บาท 

 11.  งานไฟฟ้าส่องสว่างพลังแสงอาทิตย์  จํานวน  8.00  ชุด  ราคาต่อหน่วย  จํานวน  
3,500.00  บาท  รวมเป็นเงินค่าวัสดุ  จํานวน  28,000.00  บาท  ค่า FN  จํานวน  
1.3607  บาท  รวมเป็นเงินค่าวัสดุทั้งสิ้น  จํานวน  38,099.60  บาท 

 12.  แผ่นเหล็ก  0.3x0.3  ม.  หนา  19  ม.ม.  จํานวน  4.00  แผ่น  ราคาต่อหน่วย  
จํานวน  390.00  บาท  รวมเป็นเงินค่าวัสดุ  จํานวน  1,560.00  บาท  ค่า FN  จํานวน  
1.3607  บาท  รวมเป็นเงินค่าวัสดุทั้งสิ้น  จํานวน  2,122.69   บาท 

 รวมเป็นเงิน  200,067.80  บาท 
 ปรับใช้ราคา   200.000.00  บาท 

 รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จ านวน  1  รายการ  เป็นเงิน  200,000  บาท 
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 ทั้งนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2  และ  3)  พ.ศ.  
2543  หมวด  4  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  เพ่ือให้การดําเนินการตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  และไม่เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ  ผมจึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จํานวน  1  
รายการ  เป็นจํานวนเงิน  200,000  บาท  ก็ขอนําเรียนต่อที่ประชุมเพียงเท่านี้ครับ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร         ครับมีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ ครับ  ถ้าไม่มีท่านสมาชิสภาฯท่านใดจะอภิปรายอีก  ผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า  สมาชิก

สภาฯท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  เพ่ือไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้าหมู่บ้าน(บ้านดอนกลอย)  หมู่ที่  3,6 
ตําบลหนองอิเฒ่า  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  ปริมาณงานความกว้าง  12.00  
เมตร  สูง  7.00   เมตร  จํานวนเงิน  200,000  บาท   จํานวน  1  รายการ  เป็นเงิน
จํานวน 200,000  บาท   ผมขอมติด้วยการยกมือครับ 

 -   เห็นชอบ  21  เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   0  เสียง 
-  งดออกเสียง    1  เสียง(ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุม  มีมติ      อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ.  2564  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  รายการโครงการก่อสร้าง
ซุ้มทางเข้าหมู่บ้าน(บ้านดอนกลอย)  หมู่ที่  3,6 ต าบลหนองอิเฒ่า  อ าเภอยางตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ์  ปริมาณงานความกว้าง  12.00  เมตร  สูง  7.00   เมตร  จ านวน
เงิน  200,000  บาท   จ านวน  1  รายการ  เป็นเงินจ านวน  200,000  บาท  ด้วย
คะแนนเสียง  จ านวน  21  เสียง  ไม่เห็นชอบ  จ านวน  -  เสียง  งดออกเสียง  จ านวน  
1  เสียง(ประธานสภา) 

5.3  เรื่อง  พิจารณาขออนุมัติโอนงเงินงบประมาณในหมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและ
วัสดุ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (ส านักปลัด) 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับสําหรับญัตติพิจารณา              ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี    
ประธานสภาฯ งบประมาณ  พ.ศ.  2564  รายการจัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ดับไฟป่าเพ่ือใช้ใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ก็ขอให้ท่านนายกอบต.หนองอิเฒ่า  ท่านสุนทร  
พิมพาคํา  ได้นําเรียนต่อท่ีประชุมด้วยครับ 

นายสุนทร  พิมพาค า  ผมขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า     เพ่ือพิจารณาขอ 
นายก อบต.หนองอิเฒ่า อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  25๖4  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่  รายการอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ดับไฟป่า  เพ่ือใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเป็นจํานวนเงิน  15,000  บาท   ซึ่งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  
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หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นซึ่งสามารถกระทํา
ได้    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  2  และ  3)  พ.ศ.  2543  ข้อ  2๗  
ส่วนหลักการและเหตุผลความจําเป็น  ที่จะต้องขออนุมัติโอนงบประมาณต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า   เพ่ือประกอบการพิจารณาก็ขอเชิญเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ส่วนรายละเอียดก็ขอให้ทางเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ได้ชี้แจง 
ประธานสภาฯ ต่อที่ประชุมสภาฯได้รับทราบประกอบการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณในครั้งนี้ด้วย  ขอ

เชิญครับ 
จ่าเอกฐิติพงษ์  หงษ์ค า  เรียนท่านประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ท่านนายก อบต.หนองอิเฒ่า   
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ท่านปลัด อบต.หนองอิเฒ่า  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  สําหรับการขออนุมัติจัดซื้อ

อุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ดับไฟป่าเพ่ือใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   สืบ
เนื่องมาจากขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูร้อนและปัจจุบันได้เกิดไฟไหม้ป่าและไฟลามทุ่งในเขตตําบล
หนองอิเฒ่าและตําบลใกล้เคียงบ่อยครั้งในบางพ้ืนที่  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและ
เฝ้าระวังเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น   และสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับความ
เดือดร้อนจากเหตุไฟไหม้ป่าและไฟลามทุ่งได้อย่างรวดเร็ว  ผมจึงได้สํารวจวัสดุและอุปกรณ์
เครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง  ๆ  ที่จําเป็นปรากฏว่าองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองอิเฒ่ามีอุปกรณ์ดับไฟป่าไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน  ของเดิมที่มีอยู่
ก็เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้  เนื่องจากใช้งานเป็นเวลายาวนานอุปกรณ์ดับเพลิงและ
อุปกรณ์ดับไฟป่าบางอย่างยังไม่มีไว้ใช้งานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และเพ่ือ
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันอัคคีภัย  การดับไฟป่าและการ
ดับไฟลามทุ่งให้มากขึ้น  ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่ายังมิได้ตั้ง
งบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  จึงมีความจําเป็นที่จะต้องขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ประกอบกับงบประมาณบางรายการมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอที่จะโอน
งบประมาณในครั้งนี้  ส่วนหลักการและเหตุผลก็ขอให้ท่านนายก อบต.หนองอิเฒ่าได้นํา
เรียนต่อที่ประชุมด้วยครับ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ได้เสนอญัตติขออนุมัติ 
ประธานสภาฯ โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี   งบประมาณ  พ.ศ.  2564  ขอเชิญครับ 
นายสุนทร  พิมพาค า  ผมขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  เพ่ือไป 
นายก อบต.หนองอิเฒ่า ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ผมขอเสนอญัตติพิจารณาขออนุมัติโดยมีหลักการและเหตุผล  

ดังนี้ 
หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น  
พ.ศ.  2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  2 และ  3)  พ.ศ.  2543 หมวด  4  การโอน
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า 
ครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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โอนลด 
    แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบดําเนินงาน  หมวด

ค่าตอบแทน  หน้า  87  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  รายการค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่
มีภาวะพ่ึงพิงในระยะยาว  ตั้งไว้  120,000  บาท  คงเหลือก่อนขออนุมัติโอนงบประมาณ  
จํานวน  41,880  บาท  ขอโอนลดครั้งนี้  จํานวน  15,000  บาท  คงเหลือหลังโอน
งบประมาณ  จํานวน  26,880  บาท 
รวมขออนุมัติโอนลด  จ านวน  1  รายการ  เป็นเงินจ านวน  15,000  บาท    

    โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  4  รายการ  ดังนี้ 
 1.  ไม้ตบไฟ  ขนาด  12x12  นิ้ว  จ านวน  5  อัน  เป็นเงิน  2,500  บาท 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ตบไฟ  ขนาด  12x12  นิ้ว  เส้นผ่าศูนย์กลางด้ามไม้ประมาณ  
1.5  นิ้วทําจากสายพานแบนอย่างดี(สายพานใหม่)  จํานวน  5  อัน  ๆ  ละ  500  บาท  
รวมเป็นเงินจํานวน  2,500  บาท 

  วัสดุดังกล่าวเป็นวัสดุที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  แต่มีความ
จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน  ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคา
ท้องตลาด  และจะดําเนินการด้วยความประหยัด  จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989  ลงวันที่  22  
มิถุนายน  2552 

 2.  ข้อต่อสวมเร็วแยกสามทางมีวาล์ว ปิด-เปิด  ขนาด  2.5x2.5x2.5  นิ้ว  จ านวน  
1  ตัว  เป็นเงิน  7,000  บาท 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทวัสดุเครื่อง
ดับเพลิง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อข้อต่อสวมเร็วแยกสามทางมีวาล์ว  ปิด -เปิด  ขนาดขนาด  
2.5x2.5x2.5  นิ้ว  จํานวน  1  ตัว  ๆ  ละ  7,000  บาท  รวมเป็นเงินจํานวน  7,000  
บาท  ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  แต่มี
ความจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน  ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคา
ท้องตลาด  และจะดําเนินการด้วยความประหยัด  จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989  ลงวันที่  22  
มิถุนายน  2552 

 3.  เครื่องพ่นยาชนิดสะพายหลังแบบเครื่องยนต์  4  จังหวะ  ขนาด  25  ลิตร  
จ านวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน  3,800  บาท 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
การเกษตร  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาชนิดสะพายหลังแบบเครื่องยนต์  4  จังหวะ  
ขนาด  25  ลิตร  จํานวน  1  เครื่อง  ๆ  ละ  3,800  บาท  รวมเป็นเงินจํานวน  3,800  
บาท   
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
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1.  รูปทรงถังน้ํายารูปแบบทรงสูงมีระบบป้องกันการกระฉอกของน้ํายา 
2.  ตัวถังด้านข้างออกแบบใหม่ที่จับยึด 
3.  มีกล่องควบคุมการทํางานแยกออกจากหูเกี่ยวสายสะพาย 
4.  ฝาครอบถังแบบพิเศษมีรูระบายอากาศเพ่ือระบายอากาศในตัวถังน้ํายา 
5.  มีที่ยึดจับด้ามพ่นยางานต่อการจัดเก็บ   เพ่ือความปลอดภัยและความสะดวกสบายของ
ผู้ใช้งาน 
6.  มีแผ่นรองหลัง 

ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  แต่
มีความจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน  ซึ่งสามารถจัดหาได้ตาม
ราคาท้องตลาด  และจะดําเนินการด้วยความประหยัด  จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989  ลงวันที่  22  
มิถุนายน  2552 

 4.  เครื่องพ่นยาชนิดสะพายหลังแบบใช้แบตเตอร์รี่ ขนาด  16  ลิตร  จ านวน  1  
เครื่อง  เป็นเงินจ านวน  1,700  บาท   

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
การเกษตร  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาชนิดสะพายหลังแบบใช้แบตเตอร์รี่ ขนาด  
16  ลิตร  จํานวน  1  เครื่อง  ๆ  ละ  1,700  บาท  รวมเป็นเงินจํานวน  1,700  บาท   
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1.  แบตเตอร์รี่  ขนาด  12V 

   2.  แบตเตอร์รี่ใช้ได้ถึง  6 – 8  ชั่วโมง 
   3.  ช่องน้ํายามีตะแกรงกรอง 

 4.  ตัวถึงทําจากพลาสติกอย่างดีมีความทนทาน 
5.  มีโวลลุ่มปรับแรงดัน 
6.  มีสายชาร์จ 
7.  ช่องเสียบชาร์จมีฟิวส์ป้องกันแบตเตอร์รี่และปั๊มช็อต    

ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  แต่
มีความจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน  ซึ่งสามารถจัดหาได้ตาม
ราคาท้องตลาด  และจะดําเนินการด้วยความประหยัด  จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989  ลงวันที่  22  
มิถุนายน  2552  

  ทั้งนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  2  และ  3)  
พ.ศ.  2543  หมวด  4  ข้อ  27  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  เพ่ือให้การดําเนินการตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
และไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
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งบประมาณ  พ.ศ.  2564  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จํานวน  4  รายการ  รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น  จํานวน  15,000  บาท  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่าต่อไป 
 ทั้งนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2  และ  3)  พ.ศ.  
2543  หมวด  4  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  เพ่ือให้การดําเนินการตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  และไม่เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ  ผมจึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จํานวน  4  
รายการ  เป็นจํานวนเงิน  15,000  บาท  ก็ขอนําเรียนต่อที่ประชุมเพียงเท่านี้ครับ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีท่านสมาชิสภาฯท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่(หมวดค่าครุภัณฑ์)ขอเชิญครับ  ขอเชิญท่านสํารวย  กุนอก ส.อบต.หนองอิเฒ่า  
หมู่ที่  9  ขอเชิญครับ 

นายส ารวย  กุนอก  กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ท่านนายกอบต. 
ส.อบต.หนองอิเฒ่า หนองอิเฒ่า  ท่านปลัด อบต.หนองอิเฒ่า  หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมการ

ประชุมทุกคนครับ  กระผมนายสิงโต  ภูหัวดอน  ส.อบต.หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  6  อยาก
สอบถามทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สําหรับอุปกรณ์ตบไฟของเรามีหรือไม่  
ถ้ามีมีจํานวนเท่าใด  สามารถใช้งานได้ไหม  โดยส่วนตัวก็เห็นด้วยที่จะจัดซื้อเนื่องมาจาก
ขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูร้อนและปัจจุบันได้เกิดไฟไหม้ป่าและไฟลามทุ่งในเขตตําบลหนองอิเฒ่า
และตําบลใกล้เคียงบ่อยครั้ง กข็อสอบถามเพียงเท่านี้ครับ 

จ่าเอกฐิติพงษ์  หงษ์ค า  ตามท่ีผมได้สํารวจวัสดุและอุปกรณ์เครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จพง.ป้องกันและบรรเทาฯต่าง  ๆ  ที่จําเป็นปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่ามีอุปกรณ์ดับไฟป่าไม่

เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน  ของเดิมที่มีอยู่ก็ เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้  
เนื่องจากใช้งานเป็นเวลายาวนานอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ดับไฟป่าบางอย่างยังไม่มีไว้
ใช้งานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันอัคคีภัย  การดับไฟป่าและการดับไฟลามทุ่งให้มากขึ้นจึงได้ทํา
บันทึกเสนอความต้องการครับ  

นายเจษฎา  ภูระบัตร         ครับมีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ ครับ  ถ้าไม่มีท่านสมาชิสภาฯท่านใดจะอภิปรายอีก  ผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า  สมาชิก

สภาฯท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  เพ่ือไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  จํานวน  4  รายการ  เป็นเงินจํานวน  15,000  บาท   ผมขอมติ
ด้วยการยกมือครับ 

 -   เห็นชอบ  21  เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   0  เสียง 
-  งดออกเสียง    1  เสียง(ประธานสภาฯ) 
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ที่ประชุม  มีมติ      อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ.  2564  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  4  รายการ  เป็น
เงินจ านวน  15,000  บาท  ด้วยคะแนนเสียง  จ านวน  21  เสียง  ไม่เห็นชอบ  
จ านวน  -  เสียง  งดออกเสียง  จ านวน  1  เสียง(ประธานสภา 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่อง  อ่ืน ๆ 
   -  ไม่มี 
    
เลิกประชุม  เวลา  16.30  น. 

 

(ลงชื่อ )  คําไพ  ภูดีบุตร   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
       (นางคําไพ   ภูดีบุตร) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 

 
ลงชื่อ  สิงห์โต  ภูหวัดอน  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายสิงห์โต  ภูหวัดอน) 

 
ลงชื่อ   สํารวย  กุนอก   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสํารวย  กุนอก) 

 
ลงชื่อ พุฒ  คําแหงพล    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายพุฒ  คําแหงพล) 

 
ประธานสภาฯได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 

 (ลงชื่อ)  เจษฎา  ภูระบัตร  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายเจษฎา  ภูระบัตร)  
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

ส าเนารายงานการประชุม 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งที่  1 
วันพฤหัสบดีที่  13  พฤษภาคม  2564   เวลา  08.30  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

รายช่ือผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

นายเจษฎา  ภูระบัตร 
นายแสงไทย  เรืองมนตรี 
นางค าไพ  ภูดีบุตร 
นายยงยุทธ์  ดูระภักดิ์ 
นายสุรพล  ภูครองเงิน 
นายทองเนต  ภูเทียมศรี 
นายค าไพ  ภูหนองโอง 
นายภูมิมินทร์  รัตนชัย 
นายส ารอง  กินละมาตร 
นางศิริลักษณ์  อุปภา 
นายพุฒ  ค าแหงพล 
นายชัยวัฒน์  ภูเดช 
นายสิงห์โต  ภูหัวดอน 
นายค าผัน  ภูจ าปา 
นายสงวน  มูลเสนา 
นางทองค า  ภูหัวดอน 
นายหนูจีน  ภูค าใบ 
นายส ารวย  กุนอก 
นายสุรศักดิ์  พวงมะลิ 
นายอ้ม  ภูด่านงัว 
นายประยอม  สุขวิพัฒน์ 
นายประเสริฐ  พรมมา 

ประธานสภา 
รองประธานสภา 
เลขานุการสภา 
ส.อบต.หมู่ที่  1 
ส.อบต.หมู่ที่  1 
ส.อบต.หมู่ที่  2 
ส.อบต.หมู่ที่  2 
ส.อบต.หมู่ที่  3 
ส.อบต.หมู่ที่  3 
ส.อบต.หมู่ที่  4 
ส.อบต.หมู่ที่  4 
ส.อบต.หมู่ที่  5 
ส.อบต.หมู่ที่  6 
ส.อบต.หมู่ที่  7 
ส.อบต.หมู่ที่  7 
ส.อบต.หมู่ที่  8 
ส.อบต.หมู่ที่  8 
ส.อบต.หมู่ที่  9 
ส.อบต.หมู่ที่  9 
ส.อบต.หมู่ที่  10 
ส.อบต.หมู่ที่  10 
ส.อบต.หมู่ที่  11 

เจษฎา  ภูระบัตร 
แสงไทย  เรืองมนตรี 
ค าไพ  ภูดีบุตร 
ยงยุทธ์  ดูระภักดิ์ 
สุรพล  ภูครองเงิน 
ทองเนต  ภูเทียมศรี 
ค าไพ  ภูหนองโอง 
ภูมิมินทร์  รัตนชัย 
ส ารอง  กินละมาตร 
ศิริลักษณ์  อุปภา 
พุฒ  ค าแหงพล 
ชัยวัฒน์  ภูเดช 
สิงห์โต  ภูหัวดอน 
ค าผัน  ภูจ าปา 
สงวน  มูลเสนา 
ทองค า  ภูหัวดอน 
หนูจีน  ภูค าใบ 
ส ารวย  กุนอก 
สุรศักดิ์  พวงมะลิ 
อ้ม  ภูด่านงัว 
ประยอม  สุขวิพัฒน์ 
ประเสริฐ  พรมมา 

ผู้มาประชุม  22 คน 
ผู้ลาประชุม   - คน 
ผู้ไม่มาประชุม   - คน 
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รายช่ือผู้ร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
 

นายสุนทร  พิมพาค า 
นายพุตสมา  ช านาญพล 
นายสมัย  ภูกันดาร 
นางสาคร  ภูวอง 
นางสุรีพร  ภูห้องเพชร 
นางคมคิต  ภูอาภรณ์ 
นายบงการ  ค าศิริรักษ์ 
นางกานดา  วิไลสิทธิ์ 
นายสุรชัย  พิชัยเชิด 
นางสุรีพร  ขันธมูล 

นายก อบต.หนองอิเฒ่า 
รองนายก อบต.หนองอิเฒ่า 
รองนายก อบต.หนองอิเฒ่า 
เลขานุการนายก อบต.หนองอิเฒ่า 
ปลัด อบต. หนองอิเฒ่า 
ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองการศึกษาฯ 
นายช่างโยธา 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

ทรงศิลป์  ภูแข่งหมอก 
พุตสมา  ช านาญพล 
สมัย  ภูกันดาร 
สาคร  ภูวอง 
สุรีพร  ภูห้องเพชร 
คมคิต  ภูอาภรณ์ 
บงการ  ค าศิริรักษ์ 
กานดา  วิไลสิทธิ์ 
สุรชัย  พิชัยเชิด 
สุรีพร  ขันธมูล 

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 
  เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า   ได้ตรวจรายชื่อผู้ที่ได้ลงชื่อ
ไว้ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯมาประชุม  จํานวน 2๒ คน  (รวมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล) และมีผู้ร่วม

ประชุมจํานวน  ๑4 คน  ถือว่าครบองค์ประชุม   แล้วให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯเข้าห้องประชุม  โดย นายเจษฎา  
ภูระบัตร  ตําแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ได้ตรวจนับองค์ประชุมอีกครั้งหนึ่ง  เมื่อครบ 
องค์ประชุมจึงได้กล่าวเปิดประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1   และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่
กําหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1  เรื่อง  การประเมินคุณธรรม  และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  (ITA: 
1.2  เรื่อง  แจ้งเวียนประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ขอให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์โดยเคร่งครัด    

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งที่ 2 ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕64 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับสําหรับบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  

สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้ง  2  ประจําปี  พ.ศ.  2564   เมื่อวันที่   
 ตามที่ได้ส่งไปกับหนังสือเชิญประชุมให้กับท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน  อ่านและตรวจสอบ

บันทึกรายงานการประชุมฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่
มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้ง  2  
ประจําปี  พ.ศ.  2564   เมื่อวันที่   
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ที่ประชุม       มีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียงคือ 
   -  รับรองรายงานการประชุม จ านวน  21  เสียง 
       ไม่รับรองรายงานการประชุม จํานวน  -  เสียง 
       งดออกเสียง   จํานวน  -  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องกระทู้ถาม(ถ้ามี) 
     -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องทีค่ณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
       -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1  พิจารณาขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี  2) 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ในส่วนของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 – 2565  เพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  2)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ขอให้ท่านปลัดอบต.หนองอิเฒ่า

ได้ชี้แจงถึงระเบียบที่เก่ียวข้องให้กับที่ประชุมได้รับทราบ  ขอเชิญครับ 
นางสาวสุรีพร  ภูห้องเพชร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร 
ปลัด อบต.หนองอิเฒ่า  ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548   แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559    และ

ฉบับที่  3  พ.ศ.  2561  “แผนพัฒนาท้องถิ่น”  หมายความว่า  แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กําหนด  วิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  
ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอแผนพัฒนาตําบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  “แผนการด าเนินงาน”  หมายความว่า  แผนการดําเนินงานขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณนั้น 

  “โครงการพัฒนา”  หมายความว่า  โครงการที่ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณ
และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ 

  “การแก้ไข”  หมายความว่า  การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
แผนการดําเนินงานให้ถูกต้องโดยไม่ทําให้วัตถุประสงค์และสาระสําคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

  ข้อ  6  การจัดหาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
สอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการปรานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 

  หมวดที่  4  การแก้ไข  การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ข้อ  21  การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
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เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ  พร้อมทั้งแจ้ง
สภาท้องถิ่น  อําเภอ  และจังหวัดทราบด้วย 

  ข้อ  22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

  1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม  สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล  
และองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.      2537  ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติ ม
ได้รับความเห็นชอบแล้วส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  
พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 

  ข้อ  22/1  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
เป็นอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล   พิจารณาตามมาตรา  
46  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  2537  ด้วย  
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น  ประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

  ข้อ  22/2  ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการพระราชดําริ  งานพระราชพิธี  รัฐพิธี  นโยบายรัฐบาล  และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทยให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น  สําหรับองค์การบริหารส่วน
ตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล  พ.ศ.  2537  ด้วย  และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับ
แต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

  หมวดที่  5  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ 
  ข้อ  24  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีอนุมัติแล้ว  และนําไป

ปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการบริหารส่วนจังหวัดแบบบูรณา
การองค์การบริหารส่วนจังหวัด  อําเภอ  หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  และประกาศให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

  ข้อ  25  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงิน 
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สะสมในช่วงแผนนั้นรวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการพัฒนาที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ข้อ  26  การจําทําแผนการดําเนินงานให้ดําเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอน
ดําเนินการ  ดังนี้ 

  1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน  ๆ  ที่ดําเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน  แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น  ประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงาน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้อง
ปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

  ข้อ  27  แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจาก
เงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืน  ๆ  ที่ต้องดําเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

  ประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ 
อปท.(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2558  และฉบับที่  3  พ.ศ.  2561  และกําหนดให้ อปท.  
ต้องจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.  2561 – 2565 )  ภายในเดือนตุลาคมก่อน
ปีงบประมาณถัดไป  และบัดนี้  คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองอิเฒ่า  ได้จัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 – 2565  เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  2)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งผู้บริหาร
ท้องถิ่นจะต้องเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 – 2565    เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  2)  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  เพ่ือให้ความ
เห็นชอบต่อไป  สําหรับรายละเอียดโครงการก็ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญ
การเป็นผู้ชี้แจงให้สภาฯได้รับทราบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางธิดารัตน์  ภูเพ็งใจ  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านผู้บริหาร  ท่านปลัด อบต.  และ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านคะ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  
ข้อ  22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้  โดยดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

 1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนฯสี่ปีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง  พร้อมเหตุผลความจําเป็นเสนอคณะกรรมการท้องถิ่น 

 2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมพิจารณาร่างแผนฯเสนอผู้บริหาร 
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3.  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายสภาตําบลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลสําหรับ
องค์การบริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสี่ปี เ พ่ิ มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้ว
ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
 คะสําหรับบัญชีสรุปโครงการร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่  2)  ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  อําเภอยาง
ตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  7  ยุทธศาสตร์   
1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
2.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
4.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
5.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
6.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
จํานวน  73  โครงการ  รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่  2) ที่ได้แจกไปกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น 

ที่ประชุม  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 – 2565  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่  2)  ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ผมจะขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.  2561 – 
ประธานสภาฯ 2565  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  2)  ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า

หรือไม ่
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
   -  เห็นชอบ จ านวน  21  เสียง 
   -  ไม่เห็นชอบ จํานวน   -  เสียง 
   -  งดออกเสียง จํานวน  1  เสียง(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม มีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา  พ.ศ.  2561 – 2565  เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง  

(ฉบับท่ี  2)  โดยเอกฉันท ์
   

5.2  พิจารณาร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าว่าด้วยการให้
ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม  และการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า 
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นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับสําหรับร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่าว่าด้วยการให้ 
ประธานสภาฯ ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม   และการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิ

เฒ่าก็ขอเชิญท่านปลัด อบต.หนองอิเฒ่า  ได้นําเรียนรายละเอียดให้กับที่ประชุมได้รับทราบ
ด้วย  ขอเชิญครับ 
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้า
รับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ด้วย 
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่าได้พิจารณาในสมัยการประชุมสภา  สมัยสามัญ  
สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจําปี  พ.ศ.  2564  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  13  พฤษภาคม  
2564  กําหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของ
สภาองค์การบริหารสวนตําบลหนองอิเฒ่า  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ  117  วรรคสี่  แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2567  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2554 โดยวางระเบียบไว้ดังนี้ 
ข้อ  1  ผู้ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมต้องทําหนังสือขออนุญาตเข้าฟังการประชุมและลง
ลายมือชื่อผู้ขอเข้าฟังการประชุมยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  
ไม่น้อยกว่า  1  วัน  เมื่อประธานสภาอนุญาตแล้วให้ผู้ประสงค์เข้าฟังการประชุมนั้นเข้าฟัง
การประชุมได้  กรณีที่มีผู้ขอเข้าฟังการประชุมเป็นหมู่คณะอาจให้ผู้แทนของหมู่คณะนั้น
เป็นผู้ขออนุญาตก็ได้ทั้งนี้ต้องระบุถึงจํานวนและรายชื่อผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมด้วย  กรณีที่
มีประชาชนยื่นความประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมจํานวนมากและไม่สามารถจัดให้
ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมได้ทั้งหมด  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองอิเฒ่า  พิจารณาอนุญาตให้บุคคลหรือคณะบุคคลเข้าฟังการประชุมตามเห็นสมควร  
หรืออาจจัดให้ประชาชนรับฟังการประชุมภายนอกห้องประชุมหรือในบริเวณใกล้เคียงโดย
แจ้งให้ผู้ประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 

   ข้อ  2  ผู้เข้าฟังการประชุมต้องปฏิบัติดังนี้ 
(1)  แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
(2)  นั่งหรืออยู่ประจําในที่ที่จัดไว้สําหรับผู้เข้าฟังการประชุม 
(3)  ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย  ไม่พูดจา   สนทนา   ส่งเสียง  หรือกระทําการใด  ๆ  
อันเป็นการรบกวนการประชุม 
(5)  ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร   อุปกรณ์ถ่ายภาพ   บันทึกเสียง   วิทยุ  -  เทป   หรืออุปกรณ์
อ่ืนใดที่อาจรบกวนการประชุมได้ 
(6)  ไม่นําอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในห้องประชุม 
(7)  ไม่นําอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานในห้องประชุม 
(8)  ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสั่งของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลที่สั่งโดย
ชอบด้วยกฎหมาย 
ข้อ  3  ให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่าดําเนินการดังนี้ 
(1)  จัดทําแบบคําร้องขอเข้าฟังการประชุมไว้เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
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(2)  รวบรวมคําร้องขอเข้าฟังการประชุมเสนอให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองอิเฒ่าพิจารณาอนุญาต   และแจ้งผู้ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 
(3)  จัดที่นั่งและอํานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าฟังการประชุมตามความเหมาะสม 

ที่ประชุม  พิจารณาร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าว่าด้วยการให้ประชาชน 
เข้ารับฟังการประชุม  และการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ผมจะขอมติที่ประชุมให้ความเห็น  ชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประธานสภาฯ หนองอิเฒ่าว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม  และการปรึกษาของสภาองค์การ

บริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่าหรือไม ่
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
   -  เห็นชอบ จ านวน  21  เสียง 
   -  ไม่เห็นชอบ จํานวน   -  เสียง 
   -  งดออกเสียง จํานวน  1  เสียง(ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุม  มีมติให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า
ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม  และการปรึกษาของสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองอิเฒ่าเอกฉันท ์

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่อง  อ่ืน ๆ 
   -  ไม่มี 
    
เลิกประชุม  เวลา  16.30  น. 

 

(ลงชื่อ )  คําไพ  ภูดีบุตร   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
       (นางคําไพ   ภูดีบุตร) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 

เมื่อวันศุกร์ที่  14  พฤษภาคม  2564 
 

ลงชื่อ  สิงห์โต  ภูหวัดอน  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายสิงห์โต  ภูหวัดอน) 

 
ลงชื่อ   สํารวย  กุนอก   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสํารวย  กุนอก) 

 
ลงชื่อ พุฒ  คําแหงพล    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายพุฒ  คําแหงพล) 
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ประธานสภาฯได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 

เมื่อวันศุกร์ที่  14  พฤษภาคม  2564 

 (ลงชื่อ)  เจษฎา  ภูระบัตร  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายเจษฎา  ภูระบัตร)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส าเนารายงานการประชุม 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งที่  2 
วันศุกร์ที่  14  พฤษภาคม  2564   เวลา  08.30  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

รายช่ือผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

นายเจษฎา  ภูระบัตร 
นายแสงไทย  เรืองมนตรี 
นางค าไพ  ภูดีบุตร 
นายยงยุทธ์  ดูระภักดิ์ 
นายสุรพล  ภูครองเงิน 
นายทองเนต  ภูเทียมศรี 
นายค าไพ  ภูหนองโอง 
นายภูมิมินทร์  รัตนชัย 
นายส ารอง  กินละมาตร 
นางศิริลักษณ์  อุปภา 
นายพุฒ  ค าแหงพล 
นายชัยวัฒน์  ภูเดช 
นายสิงห์โต  ภูหัวดอน 
นายค าผัน  ภูจ าปา 
นายสงวน  มูลเสนา 
นางทองค า  ภูหัวดอน 
นายหนูจีน  ภูค าใบ 
นายส ารวย  กุนอก 
นายสุรศักดิ์  พวงมะลิ 
นายอ้ม  ภูด่านงัว 
นายประยอม  สุขวิพัฒน์ 
นายประเสริฐ  พรมมา 

ประธานสภา 
รองประธานสภา 
เลขานุการสภา 
ส.อบต.หมู่ที่  1 
ส.อบต.หมู่ที่  1 
ส.อบต.หมู่ที่  2 
ส.อบต.หมู่ที่  2 
ส.อบต.หมู่ที่  3 
ส.อบต.หมู่ที่  3 
ส.อบต.หมู่ที ่ 4 
ส.อบต.หมู่ที่  4 
ส.อบต.หมู่ที่  5 
ส.อบต.หมู่ที่  6 
ส.อบต.หมู่ที่  7 
ส.อบต.หมู่ที่  7 
ส.อบต.หมู่ที่  8 
ส.อบต.หมู่ที่  8 
ส.อบต.หมู่ที่  9 
ส.อบต.หมู่ที่  9 
ส.อบต.หมู่ที่  10 
ส.อบต.หมู่ที่  10 
ส.อบต.หมู่ที่  11 

เจษฎา  ภูระบัตร 
แสงไทย  เรืองมนตรี 
ค าไพ  ภูดีบุตร 
ยงยุทธ์  ดูระภักดิ์ 
สุรพล  ภูครองเงิน 
ทองเนต  ภูเทียมศรี 
ค าไพ  ภูหนองโอง 
ภูมิมินทร์  รัตนชัย 
ส ารอง  กินละมาตร 
ศิริลักษณ์  อุปภา 
พุฒ  ค าแหงพล 
ชัยวัฒน์  ภูเดช 
สิงห์โต  ภูหัวดอน 
ค าผัน  ภูจ าปา 
สงวน  มูลเสนา 
ทองค า  ภูหัวดอน 
หนูจีน  ภูค าใบ 
ส ารวย  กุนอก 
สุรศักดิ์  พวงมะลิ 
อ้ม  ภูด่านงัว 
ประยอม  สุขวิพัฒน์ 
ประเสริฐ  พรมมา 

ผู้มาประชุม  22 คน 
ผู้ขาดประชุม   - คน 
ผู้ขอลา    - คน 
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รายช่ือผู้ร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

นายสุนทร  พิมพาค า 
นายพุตสมา  ช านาญพล 
นายสมัย  ภูกันดาร 
นางสาคร  ภูวอง 
นางสุรีพร  ภูห้องเพชร 
นางคมคิต  ภูอาภรณ์ 
นายบงการ  ค าศิริรักษ์ 
นายสุรชัย  พิชัยเชิด 
นางสุรีพร  ขันธมูล 

นายก อบต.หนองอิเฒ่า 
รองนายก อบต.หนองอิเฒ่า 
รองนายก อบต.หนองอิเฒ่า 
เลขานุการนายก อบต.หนองอิเฒ่า 
ปลัด อบต. หนองอิเฒ่า 
ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองช่าง 
นายช่างโยธา 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

ทรงศิลป์  ภูแข่งหมอก 
พุตสมา  ช านาญพล 
สมัย  ภูกันดาร 
สาคร  ภูวอง 
สุรีพร  ภูห้องเพชร 
คมคิต  ภูอาภรณ์ 
บงการ  ค าศิริรักษ์ 
สุรชัย  พิชัยเชิด 
สุรีพร  ขันธมูล 

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 
  เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า   ได้ตรวจรายชื่อผู้ที่ได้ลงชื่อ
ไว้ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯมาประชุม  จํานวน 2๒ คน  (รวมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล) และมีผู้ร่วม
ประชุมจํานวน  9   คน  ถือว่าครบองค์ประชุม   แล้วให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯเข้าห้องประชุม  โดย นายเจษฎา  
ภูระบัตร  ตําแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ได้ตรวจนับองค์ประชุมอีกครั้งหนึ่ง  เมื่อครบ
องค์ประชุมจึงได้กล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1  แผนการออกฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า  ประจ าปี  พ.ศ.  2564 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  สําหรับเรื่องแจ้งเพ่ือทราบเกี่ยวกับแผนการออกฉีดวัคซีนโรคพิษสุนับบ้า  ประจําปี 
ประธานสภาฯ งบประมารณ  พ.ศ.  2564  ก็ขอเชิญท่านปลัด อบต.หนองอิเฒ่า  ได้ชี้แจงต่อท่ีประชุม 
นางสาวสุรีพร  ภูห้องเพชร คะก็ขอแจ้งให้ทราบว่าตามหนังสืออําเภอยางตลาด  ที่ กส 0208/ว 58  ลงวันที่   
ปลัด อบต.หนองอิเฒ่า 18  มีนาคม  2564  เรื่องประกาศกําหนดเขตท้องที่ทําการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข

บ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมหนังสือกรมปศุสัตว์  ด่วนที่สุด  ที่ กษ 
0610.06/3379  ลงวันที่  11  กุมภาพันธ์  2564  เรื่อง  โครงการความร่วมมือการ
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจําปี  พ.ศ.  2564  ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน์  วรขัติยราชนารี
และหนังสืออําเภอยางตลาด  ด่วนที่สุดที่ กส 0023.16/ว 2999  ลงวันที่  1 2  
กรกฎาคม  2561  ลงวันที่  12  กรกฎาคม  2560  เรื่องข้อมูลบริษัทจัดจําหน่ายวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ได้ออกคําสั่งที่ 
164/2564  เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน์  วรขัติยราชนารี   
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ประจําปี  2564  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิฒ่า  ได้รับหนังสิออําเภอยางตลาด  
เรื่องขอให้เร่งรัดกิจกรรมการฉีดวัคซีนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว  
ด้วยกรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้
กําหนดจัดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน  ประจําปี  2564  
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า   ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน์  วรขัติยราชนารี  ระหว่างวันที่  1  มีนาคม  2564 – 31 
กรกฎาคม  2564  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  จึงได้กําหนดแผนการออกฉีด
วัคซีนปัองกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพ้ืนท่าตําบลหนองอิเฒ่า  จํานวน  11  หมู่บ้าน  ใน
ระหว่างวันที่  1 – 20  พฤษภาคม  2564  ตามแผนการออกฉีดและเพ่ือให้การ
ดําเนินการตามโครงการดังกล่าว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงมอบหมายพนักงานส่วน
ตําบลหนองอิเฒ่า  ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  จํานวน  11  คน  
ประกอบด้วย 

 1.  นางสายทอง  หารฟ้าเลื่อน  ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
 2.  นางสาวรัชนีย์  ภูขะมา  ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 3.  จ่ายเอกฐิติพงษ์  หงส์คํา ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน 

 4.  นายนิรุช  หมั่นสระเกษ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 5.  นายธงศักดิ์  อินทะพรม ตําแหน่ง พนักงานขับรถน้ําเอนกประสงค์ 
 6.  นายคมกริช  กําเนิดพรม ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
 7.  นางเสถียร  ทองน้อย  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
 8.  นางสุรีพร  ขันธมูล  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 9.  นายสําลั  แพงโพนทอง ตําแหน่ง จ้างเหมาบริการ 
 10.  นายกิตติ  ภูคงสี  ตําแหน่ง จ้างเหมาบริการ 
 11.  นายวุฒิชัย  วิรุฬพัฒน์ ตําแหน่ง จ้างเหมาบริการ 
 12.  นายธนวัฒน์  ทวะชารี ตําแหน่ง จ้างเหมาบริการ 
 13.  นางรัตณาวัลย์  อินอุ่นโชติ ตําแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป 
 สําหรับ  ตารางกําหนดการออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข  ประจํา  2564  ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่ามีดังนี้ 
 วันที่  5  พฤษภาคม  2564  บ้านโนนชาด  หมู่ที่  3  สถานที่ศาลาประชาคม  เวลา  

09.30  น.  -  15.30  น. 
 วันที่  6  พฤษภาคม  2564  บ้านดอนกลอย  หมู่ที่  6  สถานที่ศาลาประชาคม  เวลา  

09.30  น.  -  15.30  น. 
 วันที่  7  พฤษภาคม  2564  บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที่  1  สถานที่ศาลาประชาคม  เวลา  

09.30  น.  -  15.30  น. 
 วันที่  11  พฤษภาคม  2564  บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที่  2  สถานที่ศาลาประชาคม  เวลา  

09.30  น.  -  15.30  น. 
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 วันที่  12  พฤษภาคม  2564  บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที่  9  สถานที่ศาลาประชาคม  เวลา  

09.30  น.  -  15.30  น. 
 วันที่  13  พฤษภาคม  2564  บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่  8  สถานที่ศาลาประชาคม  เวลา  

09.30  น.  -  15.30  น. 
 วันที่  14  พฤษภาคม  2564  บ้านดงน้อย  หมู่ที่  4  สถานที่ศาลาประชาคม  เวลา  

09.30  น.  -  15.30  น. 
 วันที่  17  พฤษภาคม  2564  บ้านดงน้อย  หมู่ที่  5  สถานที่ศาลาประชาคม  เวลา  

09.30  น.  -  15.30  น. 
 วันที่  18  พฤษภาคม  2564  บ้านป่าหญ้าคา  หมู่ที่  10  สถานที่ศาลาประชาคม  

เวลา  09.30  น.  -  15.30  น. 
 วันที่  19  พฤษภาคม  2564  บ้านหลักด่าน  หมู่ที่  11  สถานที่ศาลาประชาคม  เวลา  

09.30  น.  -  15.30  น. 
 วันที่  20  พฤษภาคม  2564  บ้านคํามะยาง  หมู่ที่  7  สถานที่ศาลาประชาคม  เวลา  

09.30  น.  -  15.30  น.  ก็ขอความร่วมมือให้ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านได้
ประชาสัมพันธ์ถึงการออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขต
พ้ืนที่ตําบลหนองอิเฒ่าได้รับทราบ  ดิฉันก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเพียงเท่านี้ 

นายสิงห์โต  ภูหัวดอน    ผมนายสิงห์โต  ภูหัวดอน  ส.อบต.หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  6  ขอเสริมท่านปลัด อบต. 
ส.อบต หมู่ที่  6 หนองอิเฒ่า  สําหรับโครงการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัชบ้าก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีและมี

ประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนตําบลหนองอิเฒ่าของเรา  แต่เกิดเหตุการณ์ในวันที่ออก
บริการฉีดวัคซีนให้กับพ่ีน้องบ้านดอนกลอย  หมู่ที่  6  คือ  หอกระจายข่าวของบ้านดอน
กลอยเสียจึงไม่สามารถประกาศให้พี่น้องบ้านดอนกลอยนําสุนัขและแมวมารับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ครบ  สําหรับรายที่ยังไม่ได้นําสุนัขและแมวมารับการฉีดวัคซีนจะ
ขอลงทะเบียนและฉีดวัคซีนเพิ่มเติมได้หรือไม่ก็ขอสอบถามท่านปลัด อบต.หนองอิเฒ่าเพียง
เท่านี้ครับ 

นางสาวสุรีพร  ภูห้องเพชร ก็ขอชี้แจงว่าเราดูข้อมูลเดิมจากปี  2563  และสําหรับสุนัขและแมวที่จะขอฉีด 
ปลัด อบต.หนองอิเฒ่า เพ่ิมเติมก็ขอให้เข้ามาลงทะเบียน  และรับการฉีดวัคซีนได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบล

หนองอิเฒ่าตามวันและเวลาราชการ 
นายสิงห์โต  ภูหัวดอน  ผมอยากให้ออกฉีดวัคซีนอีกรอบจะได้หรือไม่  สําหรับบ้านดอนกลอย  หมู่ที่  6   
ส.อบต.หมู่ที่  6 โดยผมจะให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายให้เจ้าของสุนัขและแมวที่ยังไม่ได้รับการฉีด

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  เข้ามารับการฉีดวัคซีนอีกรอบได้หรือไม่ก็ขอสอบถามครับ 
นางสาวสุรีพร  ภูห้องเพชร ถ้าจํานวนสุนัขและแมวยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมีจํานวนมากจะทําออกบริการฉีด 
ปลัด อบต.หนองอิเฒ่า วัคซีนให้อีกรอบ  แต่ถ้ามีจํานวนน้อยก็ขอให้เจ้าของสุนัขและแมวได้นําเข้ามาฉีดเองที่

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่านะคะ  ก็ขอนําเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้คะ 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีท่านใดจะสอบถาม   เกี่ยวกับโครงการออกฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการ 
ประธานสภาฯ  สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ประจําปี  พ.ศ.  2564  อีกหรือไม่ถ้าไม่มี 

ผมจะขอผ่านไประเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นขอบให้ผ่านไประเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  2 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ.  2564 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับสําหรับบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า   
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้ง  1  ประจําปี  พ.ศ.  2564    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13  

พฤษภาคม  2564  ตามที่ได้ส่งไปกับหนังสือเชิญประชุมให้กับท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน  
อ่านและตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมผมขอมติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  สมัยสามัญ  สมัยที่  
2  ครั้ง  1  ประจําปี  พ.ศ.   

ที่ประชุม       มีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียงคือ 
   -  รับรองรายงานการประชุม จ านวน  21  เสียง 
       ไม่รับรองรายงานการประชุม จํานวน  -  เสียง 
       งดออกเสียง   จํานวน  1  เสียง 
มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  เมื่อวันพฤหัสบดี

ที่  13  พฤษภาคม  2564  ด้วยคะแนนเสียง  21  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถาม 
   -  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1  พิจารณาขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2564 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(กองช่าง) 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับสําหรับญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ   
ประธานสภาฯ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(กองช่าง)  

พ.ศ.  2564  ก็ขอให้ท่านนายก อบต.หนองอิเฒ่า  ท่านสุนทร  พิมพาคํา  ได้เสนอญัตติต่อ
ที่ประชุมด้วยครับ 

นายสุนทร  พิมพาค า  ผมขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า   เพ่ือพิจารณาขอ 
นายก อบต.หนองอิเฒ่า อนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง(กองช่าง)  จํานวน  9  รายการ  เป็นจํานวนเงิน              
699,400  บาท   ซึ่งการขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ  ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นซึ่งสามารถกระทําได้    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวธิีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2541  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  พ.ศ.  2563  ข้อ  2๗  และข้อ  
29  ส่วนหลักการและเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องขออนุมัติโอนงบประมาณต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  เพ่ือประกอบการพิจารณาก็ขอเชิญนายช่างโยธา
ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
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นายเจษฎา  ภูระบัตร  ส่วนรายละเอียด ปร. 4  ปร.5  ก็ขอให้ทางนายช่างโยธา      ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ สภาฯได้รับทราบประกอบการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณในครั้งนี้ด้วย  ขอเชิญครับ 
นายสุรชัย  พิชัยเชิด  เรียนท่านประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯทุกท่าน  ท่านรองนายก อบต.หนองอิเฒ่า   
นายช่างโยธา ท่านปลัด อบต.หนองอิเฒ่า  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  เพ่ือขออนุมัติโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการที่ขอ
อนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จํานวน  9  โครงการ  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 โอนลด 
 1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลาประชาคม – วัดสว่างโนนทัน  

บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที่  2   จ านวน  100,000  บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน   งบลงทุน   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้าง

สิ่งสาธารณูปโภค  รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากศาลาประชาคม  
–  วัดสว่างโนนทน   บ้านหนองอิเฒ่า   หมู่ที่   2   จํานวน  100,000  บาท  เพ่ือ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร  ระยะทางยาว  43  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  และคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  172  ตารางเมตร  ไหล่
ทางโดยเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  รายละเอียดตามประมาณการ อบต.หนองอิเฒ่า(ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  ลําดับที่  16  หน้า  
45)  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842  ลว.  
30  มิ.ย.  2563 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
 1.  โครงการขยายผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม. 2  สายศาลากลาง – บ้าน

นายสมชาย  โสมหน้า  จ านวน  99,700  บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน   งบลงทุน   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้าง

สิ่งสาธารณูปโภค    รายการโครงการขยายผิวจราจรแบบาคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.2 สาย
ศาลากลางบ้าน – บ้านนายสมชาย  โสมหน้า    จํานวน  99,700  บาท    ปริมาณงานผิว
จราจรกว้าง  1.00  เมตร  ระยะทางยาว  165.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  165.00  ตารางเมตร  จํานวน  99,700  รายละเอียดตามประมาณ
การ อบต.หนองอิเฒ่า  เลขที่แบบ 21/2564 ที่แนบมาพร้อมนี้ 

 โครงการตามข้อบัญญัติเดิมฯ(เดิม) 
 2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหนองแสง – สามแยกโรงเรียนดง

น้อยโนนสวรรค์  บ้านดงน้อย  หมู่ที่  4 
 แผนงานเคหะและชุมชน   งบลงทุน   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้าง

สิ่งสาธารณูปโภค  รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหนองแสง – 
สามแยกโรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์  บ้านดงน้อย  หมู่ที่  4  จํานวน  100,000  บาท  
เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4.00  เมตร  ระยะทางยาว  
43.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  รายละเอียดตาม 
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ประมาณการ  อบต.หนองอิเฒ่า  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  
2561 – 2565  ลําดับที่  17  หน้า  45) – เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 3842  ลว. 30  มิ.ย.2563 

 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
 1.  โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดงน้อย  ม.4  

สายหนองแสง – สามแยกโรงเรียนบ้านดงน้อยโนนสวรรค์  จ านวน  99,900  บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน   งบลงทุน   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้าง

สิ่งสาธารณูปโภค    รายการโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
บ้านดงน้อย  ม.4  สายหนองแสง – สามแยกโรงเรียนบ้านดงน้อยโนนสวรรค์   เพ่ือ
ปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  
ระยะทางยาว  48.00  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  240.00  
ตารางเมตร  จํานวน  99,900  บาท  รายละเอียดตามประมาณการ อบต.หนองอิเฒ่า  
เลขที่แบบ  22/2564 ที่แนบมาพร้อมนี้ 

 โอนลด 
 3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนางทองไสย  โคระน า – บ้าน

นางอร่าม  บ้านดงน้อย  หมู่ที่  5  จ านวน  100,000  บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน   งบลงทุน   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้าง

สิ่งสาธารณูปโภค  รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหนองแสง – 
สามแยกโรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์  บ้านดงน้อย  หมู่ที่  4  จํานวน  100,000  บาท  
เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4.00  เมตร  ระยะทางยาว  
43.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  และคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  172.00  
ตารางเมตร  ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  รายละเอียดตามประมาณการ  อบต.
หนองอิเฒ่า  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 – 2565  
ลําดับที่  13  หน้า  47) – เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด มท 
0808.2/ว 3842  ลว. 30  มิ.ย.2563 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
 1.  โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.5  สายบ้านนางบุญ

เติม  ภูกันดาร – ทางเชื่อมไปต าบลหนองตอกแป้น  จ านวน  100,000  บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน   งบลงทุน   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้าง

สิ่งสาธารณูปโภค    รายการโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.5  
สายบ้านนางบุญเติม  ภูกันดาร – ทางเชื่อมไปตําบลหนองตอกแป้น  เพ่ือปรับปรุงถนน
เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง
ยาว  59.00  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  236.00  ตารางเมตร  
จํานวน  100,000  บาท  รายละเอียดตามประมาณการ อบต.หนองอิเฒ่า  เลขที่แบบ  
23/2564  ที่แนบมาพร้อมนี้ 
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 โอนลด 
 4.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากถนนหลวงชนบทถึงท่ีนานางระเบียบ  ช่าง

ยันต์  (บ้านค ามะยาง  หมู่ที่  7)  จ านวน  50,000  บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน   งบลงทุน   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้าง

สิ่งสาธารณูปโภค  รายการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากถนนหลวงชนบทถึงที่
นานางระเบียบ  ช่างยันต์  (บ้านคํามะยาง  หมู่ที่   7)  จํานวน  50,000  บาท  เพ่ือ
ดําเนินการก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตร    ผิวจราจร  กว้าง  4.00  เมตร  ระยะทางยาว  
1,200  เมตร  ลงตามหลุมบ่อตามสภาพความเสียหาย  ปริมาณลูกรังจํานวนไม่น้อยกว่า  
360.00  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดปรับระดับ  รายละเอียดตามประมาณการ  อบต.
หนองอิเฒ่า  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 – 2565  
ลําดับที่  172  หน้า  90) – เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด มท 
0808.2/ว 3842  ลว. 30  มิ.ย.2563 

 5.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากประตูวัดสว่างค ามะยางถึงถนนทางหลวง
ชนบท  (บ้านค ามะยาง  หมู่ที่  7)  จ านวน  50,000  บาท 

 แผนงานเคหะและชุมชน   งบลงทุน   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค  รายการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากประตูวัดสว่างคํามะ
ยางถึงถนนทางหลวงชนบท  (บ้านคํามะยาง  หมู่ที่  7)  จํานวน  50,000  บาท  เพ่ือ
ดําเนินการก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตร    ผิวจราจร  กว้าง  4.00  เมตร  ระยะทางยาว  
1,000  เมตร  ลงตามหลุมบ่อตามสภาพความเสียหาย  ปริมาณลูกรังจํานวนไม่น้อยกว่า  
370.00  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดปรับระดับ  รายละเอียดตามประมาณการ  อบต.
หนองอิเฒ่า  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 – 2565  
ลําดับที่  172  หน้า  90) – เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด มท 
0808.2/ว 3842  ลว. 30  มิ.ย.2563 

   โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
 1.  โครงการขุดวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด   0.40x1.00  เมตร  

พร้อมบ่อพักน้ าสถานที่  บ้านค ามะยาง  หมู่ที่  7  จ านวน  100,000  บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน   งบลงทุน   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้าง

สิ่งสาธารณูปโภค    รายการ.  โครงการขุดวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด  
 0.40x1.00  เมตร  พร้อมบ่อพักน้ําสถานที่  บ้านคํามะยาง  หมู่ที่  7    จํานวน  
100,000  บาท  เพ่ือขุดวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด   0.40x1.00  
เมตร  พร้อมบ่อพักน้ําสถานที่  บ้านคํามะยาง  หมู่ที่  7   จํานวน  100,000  บาท  
รายละเอียดตามประมาณการ อบต.หนองอิเฒ่า  เลขที่แบบ  27/2564 ที่แนบมาพร้อมนี้ 

 โอนลด 
 6.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เชื่อมบ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่  8 – บ้าน

ดงน้อย  หมู่ที่  4(บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่  8)  จ านวน  100,000  บาท 
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แผนงานเคหะและชุมชน   งบลงทุน   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค  รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เชื่อมบ้านโนนสวรรค์  
หมู่ที่  8 – บ้านดงน้อย  หมู่ที่  4  (บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่  8) จํานวน  100,000  บาท  
เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4.00  เมตร  ระยะทางยาว  
43.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  และคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  172.00  
ตารางเมตร  ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  รายละเอียดตามประมาณการ  อบต.
หนองอิเฒ่า  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 – 2565  
ลําดับที่  30  หน้า  49) – เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด มท 
0808.2/ว 3842  ลว. 30  มิ.ย. 2563 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
 1.  โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.8  สายศาลากลางบ้าน

จ านวน  100,000  บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน   งบลงทุน   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้าง

สิ่งสาธารณูปโภค    รายการโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.8  
สายศาลากลางบ้าน  เพ่ือปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ปริมาณงานผิว
จราจรกว้าง  5.70  เมตร  ระยะทางยาว  43.00  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า  245.10  ตารางเมตร  จํานวน  100,000  บาท  รายละเอียดตามประมาณ
การ อบต.หนองอิเฒ่า  เลขที่แบบ  24/2564  ที่แนบมาพร้อมนี้ 

 โอนลด 
 7.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ทิศตะวันตกข้างวัดสว่างโนนทัน  บ้าน

หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  9 จ านวน  100,000  บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน   งบลงทุน   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้าง

สิ่งสาธารณูปโภค  รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ทิศตะวันตกข้างวัด
สว่างโนนทัน  บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที่  9  จํานวน  100,000  บาท   เพ่ือก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4.00  เมตร  ระยะทางยาว  43.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  และคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  172.00  ตารางเมตร  ไหล่
ทางเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  รายละเอียดตามประมาณการ  อบต.หนองอิเฒ่า  (ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป)(แผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ิมเติมเปลี่ยน(ฉบับที่ 1)  พ.ศ.  2561-
2565  ลําดับที่  8  หน้า  7) – เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด มท 
0808.2/ว 3842  ลว. 30  มิ.ย. 2563 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
 1.  โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.9  (สายที่  1)  สาย

บ้านนายสนั่น  แป้นกลาง – บ้านนางจัน  หารโงน จ านวน  55,000  บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน   งบลงทุน   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้าง

สิ่งสาธารณูปโภค    รายการโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.9  
(สายที่  1)  สายบ้านนายสนั่น  แป้นกลาง – บ้านนางจัน  หารโงน  เพ่ือก่อสร้างถนนผิว 
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จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง  3.50  เมตร  ระยะทางยาว  
28.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  98.00  ตารางเมตร  จํานวน  
55,000  บาท  รายละเอียดตามประมาณการ อบต.หนองอิเฒ่า  เลขที่แบบ  25/2564
ที่แนบมาพร้อมนี้ 

 2.  โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.9  (สายที่  2)  สาย
บ้านนางกาญจนา  ภูเพ็งใจ – นางหนูพิษ  เทพศรี  จ านวน  45,000  บาท 

 แผนงานเคหะและชุมชน   งบลงทุน   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค    รายการโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.9  
(สายที่  2)  บ้านนางกาญจนา  ภูเพ็งใจ – นางหนูพิษ  เทพศรี    เพ่ือก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ระยะทางยาว  
26.00  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  78.00  ตารางเมตร  จํานวน  
45,000  บาท  รายละเอียดตามประมาณการ อบต.หนองอิเฒ่า  เลขที่แบบ  ที่แนบมา
พร้อมนี้ 

 โอนลด 
 8.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบ้านป่าหญ้าคา  หมู่ที่  10  จ านวน  

100,000  บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน   งบลงทุน   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้าง

สิ่งสาธารณูปโภค  รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบ้านป่าหญ้าคา  
หมู่ที่  10  จํานวน  100,000  บาท  เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิว
จราจร  กว้าง  4.00  เมตร  ระยะทางยาว  43.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  และคิด
เป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  172.00  ตารางเมตร  ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  
รายละเอียดตามประมาณการ  อบต.หนองอิเฒ่า  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  160  หน้า  86) – เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 3842  ลว. 30  มิ.ย.2563 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
 1.  โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม. 10  สายแยกบ้านนาง

อ้อย  ภูแล่นกล้า – สามแยก  จ านวน  99,700  บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน   งบลงทุน   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้าง

สิ่งสาธารณูปโภค    รายการโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม.10  สายแยกบ้านนางอ้อย  ภูแล่นกล้า – สามแยก  เพ่ือปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทางยาว  43.00  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  172.00  ตารางเมตร  จํานวน  
99,700  บาท  รายละเอียดตามประมาณการ อบต.หนองอิเฒ่า  เลขที่แบบ  26/2564 
ที่แนบมาพร้อมนี้ 
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โอนลด 

 9.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายศิริพงษ์  โคระน า – หน้า
โรงเรียนหลักด่านวิทยา(บ้านหลักด่าน หมู่ที่  11)  จ านวน  100,000  บาท 

 แผนงานเคหะและชุมชน   งบลงทุน   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค  รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายศิริพงษ์  โคระนํา 
– หน้าโรงเรียนหลักด่านวิทยา(บ้านหลักด่าน หมู่ที่  11)  จํานวน  100,000  บาท  เพ่ือ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4.00  เมตร  ระยะทางยาว  
43.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  และคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  172.00  
ตารางเมตร  ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  รายละเอียดตามประมาณการ  อบต.
หนองอิเฒ่า  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  
ลําดับที่  138  หน้า  79) – เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด มท 
0808.2/ว 3842  ลว. 30  มิ.ย.2563 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
 1.  โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.11  สายบ้านนาย

ปรีชา  ทานาโชติ – บ้านนายสุพัฒน์  ภูหลักด่าน  จ านวน  100,000  บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน   งบลงทุน   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้าง

สิ่งสาธารณูปโภค    รายการโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม.11  สายบ้านนายปรีชา  ทานาโชติ – บ้านนายสุพัฒน์  ภูหลักด่าน เพ่ือปรับปรุงถนน
เสริมผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  
ระยะทางยาว  59.00  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  236.00  
ตารางเมตร  จํานวน  100,000  บาท  รายละเอียดตามประมาณการ อบต.หนองอิเฒ่า  
เลขที่แบบ  20/2564  ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 ทั้งนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  พ.ศ.  2563  
หมวด  4  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  และข้อ  29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
งบลงทุน  ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้
เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  เพ่ือให้การดําเนินการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองอิเฒ่า  การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  และไม่เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ  ผมจึงขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  จํานวน  9  
รายการ  เป็นจํานวนเงิน   699,400  บาท  ก็ขอนําเรียนต่อที่ประชุมเพียงเท่านี้ครับ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร         ครับมีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ ครับ  ถ้าไม่มีท่านสมาชิสภาฯท่านใดจะอภิปรายอีก  ผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า  สมาชิก

สภาฯท่านใดอนุมัตอินุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  จํานวน  9  รายการ  
เป็นจํานวนเงิน  699,400  บาท      
ผมขอมติด้วยการยกมือครับ 

 -   เห็นชอบ  21  เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   0  เสียง 
-  งดออกเสียง    1  เสียง(ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  จ านวน  9  รายการ  เป็น
จ านวนเงิน   699,400  บาท  ด้วยคะแนนเสียง  จ านวน  21  เสียง  ไม่เห็นชอบ  
จ านวน  -  เสียง  งดออกเสียง  จ านวน  1  เสียง(ประธานสภา) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่อง  อ่ืน ๆ 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  สําหรับระเบียบวาระเรื่องอ่ืน  ๆ  มีท่านใดมีเรื่องที่จะอภิปรายหรือไม่ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นางคมคิด  ภูอาภรณ์  คะก็ขอชี้แจงถึงรถยนต์กองคลัง     ดิฉันได้ส่งเรื่องอุทรณ์ไปยังกรมบัญชีกลางรอ 
ผอ.กองคลัง กรมบัญชีกลางส่งเรื่องมายังองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ส่วนบริษัทรถที่ประมูล

ได้เป็นบริษัท  Proton  ราคาประมูลจํานวน  540,000  บาท  ซึ่งเป็นรถประเทศจีน  
ดิฉันรอให้ทางกรมบัญชีกลางตอบกลับมาผมเป็นประการใดจะนําเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมให้
ได้รับทราบ  ส่วนรถยนต์ส่วนกลางของสํานักปลัดได้ประมูลขายทอดตลาดมีผู้ประมูลยื่น
เสนอราคาจํานวน  3  ราย  และยื่นราคาประมูลสูงสุด  จํานวน  50,000  บาท  ก็ขอนํา
เรียนเพียงเท่านี้คะ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีท่านใดมีเรื่องอ่ืน  ๆ   ที่จะแจ้งต่อที่ประชุมหรือไม่   ถ้าไม่มีผู้ใดประสงค์จะเสนอ
หรือสอบถามอีก  ผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุก
คนที่ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  สมัยสมัยสามัญ  สมัยที่  2  
ครั้งที่  2 ผมขอเลิกประชุมครับ 

เลิกประชุม  เวลา  16.30  น. 

   (ลงชื่อ)   คําไพ  ภูดีบุตร   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นางคําไพ   ภูดีบุตร) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เมื่อวันพุธที่  11  สิงหาคม  2564 

 
ลงชื่อ  สิงห์โต  ภูหวัดอน  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายสิงห์โต  ภูหวัดอน) 

 



 
 

   -13- 
 
ลงชื่อ   สํารวย  กุนอก   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสํารวย  กุนอก) 

 
ลงชื่อ พุฒ  คําแหงพล    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายพุฒ  คําแหงพล) 

 
    
ประธานสภาฯได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 

เมื่อวันพุธที่  11  สิงหาคม  2564 

 (ลงชื่อ)  เจษฎา  ภูระบัตร  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายเจษฎา  ภูระบัตร)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส าเนารายงานการประชุม 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่  1 
วันพุธที่  11   สิงหาคม  2564   เวลา  08.30  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

รายช่ือผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

นายเจษฎา  ภูระบัตร 
นายแสงไทย  เรืองมนตรี 
นางค าไพ  ภูดีบุตร 
นายยงยุทธ์  ดูระภักดิ์ 
นายสุรพล  ภูครองเงิน 
นายทองเนต  ภูเทียมศรี 
นายค าไพ  ภูหนองโอง 
นายภูมิมินทร์  รัตนชัย 
นายส ารอง  กินละมาตร 
นางศิริลักษณ์  อุปภา 
นายพุฒ  ค าแหงพล 
นายชัยวัฒน์  ภูเดช 
นายสิงห์โต  ภูหัวดอน 
นายค าผัน  ภูจ าปา 
นายสงวน  มูลเสนา 
นางทองค า  ภูหัวดอน 
นายหนูจีน  ภูค าใบ 
นายส ารวย  กุนอก 
นายสุรศักดิ์  พวงมะลิ 
นายอ้ม  ภูด่านงัว 
นายประยอม  สุขวิพัฒน์ 
นายประเสริฐ  พรมมา 

ประธานสภา 
รองประธานสภา 
เลขานุการสภา 
ส.อบต.หมู่ที่  1 
ส.อบต.หมู่ที่  1 
ส.อบต.หมู่ที่  2 
ส.อบต.หมู่ที่  2 
ส.อบต.หมู่ที่  3 
ส.อบต.หมู่ที่  3 
ส.อบต.หมู่ที่  4 
ส.อบต.หมู่ที่  4 
ส.อบต.หมู่ที่  5 
ส.อบต.หมู่ที่  6 
ส.อบต.หมู่ที่  7 
ส.อบต.หมู่ที่  7 
ส.อบต.หมู่ที่  8 
ส.อบต.หมู่ที่  8 
ส.อบต.หมู่ที่  9 
ส.อบต.หมู่ที่  9 
ส.อบต.หมู่ที่  10 
ส.อบต.หมู่ที่  10 
ส.อบต.หมู่ที่  11 

เจษฎา  ภูระบัตร 
แสงไทย  เรืองมนตรี 
ค าไพ  ภูดีบุตร 
ยงยุทธ์  ดูระภักดิ์ 
สุรพล  ภูครองเงิน 
ทองเนต  ภูเทียมศรี 
ค าไพ  ภูหนองโอง 
ภูมิมินทร์  รัตนชัย 
ส ารอง  กินละมาตร 
ศิริลักษณ์  อุปภา 
พุฒ  ค าแหงพล 
ชัยวัฒน์  ภูเดช 
สิงห์โต  ภูหัวดอน 
ค าผัน  ภูจ าปา 
สงวน  มูลเสนา 
ทองค า  ภูหัวดอน 
หนูจีน  ภูค าใบ 
ส ารวย  กุนอก 
สุรศักดิ์  พวงมะลิ 
อ้ม  ภูด่านงัว 
ประยอม  สุขวิพัฒน์ 
ประเสริฐ  พรมมา 

ผู้มาประชุม  22 คน 
ผู้ขาดประชุม   - คน 
ผู้ขอลา    - คน 
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รายช่ือผู้ร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

นายสุนทร  พิมพาค า 
นายพุตสมา  ช านาญพล 
นายสมัย  ภูกันดาร 
นางสาคร  ภูวอง 
นางสุรีพร  ภูห้องเพชร 
สิบเอกเฉลิมพล  คุณาเมือง 
นางคมคิด  ภูอาภรณ์ 
นายบงการ  ค าศิริรักษ์ 
นางกานดา  วิไลสิทธิ์ 
นายสุรชัย  พิชัยเชิด 
นางสุรีพร  ขันธมูล 

นายก อบต.หนองอิเฒ่า 
รองนายก อบต.หนองอิเฒ่า 
รองนายก อบต.หนองอิเฒ่า 
เลขานุการนายก อบต.หนองอิเฒ่า 
ปลัด อบต. หนองอิเฒ่า 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองการศึกษาฯ 
นายช่างโยธา 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

ทรงศิลป์  ภูแข่งหมอก 
พุตสมา  ช านาญพล 
สมัย  ภูกันดาร 
สาคร  ภูวอง 
สุรีพร  ภูหอ้งเพชร 
เฉลิมพล  คุณาเมือง 
คมคิด  ภูอาภรณ์ 
บงการ  ค าศิริรักษ์ 
กานดา  วิไลสิทธิ์ 
สุรชัย  พิชัยเชิด 
สุรีพร  ขันธมูล 

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 
  เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า   ได้ตรวจรายชื่อผู้ที่ได้ลงชื่อ
ไว้ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯมาประชุม  จํานวน  2๒ คน  (รวมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล) และมีผู้ร่วม
ประชุมจํานวน  ๑1 คน  ถือว่าครบองค์ประชุม   แล้วให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯเข้าห้องประชุม  โดย นายเจษฎา  
ภูระบัตร  ตําแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม  ได้จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย  เมื่อเสร็จพิธี  ได้ตรวจนับองค์ประชุมอีกครั้งหนึ่ง  เมื่อครบองค์ประชุมจึงได้กล่าวเปิดประชุม   
และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า    คณะผู้บริหารทุกคน   
(ประธานสภาฯ) หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ  วันนี้เป็นการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1   ประจําปี  พ.ศ.  
2564  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
งบประมาณ  พ.ศ.  2565  เมื่อสมาชิกสภาฯครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า   

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1   เรื่อง  การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม  Community  Isolation  :  CI  ประจ า
ต าบลหนองอิเฒ่า 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  สําหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม   Community  Isolation   :   CI    ประจํา 
(ประธานสภาฯ) ตําบลหนองอิเฒ่า    เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019   ในปัจจุบันมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น  และผู้ป่วยโควิดเดินทางกลับภูมิลําเนาเป็น
จํานวนมาก  จึงทําให้มีปัญหาในด้านการบริหารจัดการเตียง  เพื่อรองรับผู้ป่วยไม่เพียงพอ   
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ประกอบกับเพ่ือลดความติดขัดของระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีจํานวนมาก  สามารถ
ตอบสนองผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อให้ได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที  และเพ่ือเป็นการยกระดับ 
การแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019  ด้วยการคัดกรองผู้ติดเชื้อโค
วิดเข้าสู่ระบบการบําบัดรักษาของสาธารณสุข  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เป็นคําสั่ง
ของชุมชนโดยชุมชน  เพ่ือชุมชน  อําเภอยางตลาดจึงได้ดําเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
ชุมชนในระดับตําบลขึ้นเพ่ือรองรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง  (กลุ่มสีเขียว)  และได้แต่งตั้ง
ท่านเป็นคณะกรรมการบริหารในโรงพยาบาลสนามชุมชนประจําตําบลหนองอิเฒ่า  อําเภอ
ยางตลาดจึงได้ออกคําสั่งที่  1251/2564  เรื่อง  แต่งตั้ งคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลสนามชุมชนประจําตําบลหนองอิเฒ่า(Community Isolation (CI) ) อําเภอ
ยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์เนื่องด้วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19)  ในปัจจุบันมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนและผู้ป่วย (COVID-19)เดินทาง
กลับภูมิลําเนาเป็นจํานวนมาก  จึงทําให้มีปัญหาในด้านการบริหารจัดการเตียง  เพ่ือรองรับ
ผู้ป่วยไม่เพียงพอประกอบกับเพ่ือลดความติดขัดของระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย(COVID-
19)ที่มีจํานวนมากสามารถตอบสนองผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อให้ได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที
เพ่ือยกระดับการแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการคัดกรอง
ผู้ติดเชื้อ(COVID-19)เข้าสู่ระบบการบําบัดรักษาของสาธารณสุขให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยอําเภอจึงได้ดําเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามชุมชนในระดับตําบล ( IC)ขึ้น ณ 
หอประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  หมู่ที่ 1 ตําบลหนองอิเฒ่า  อําเภอยาง
ตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  เพ่ือรองรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง (กลุ่มสีเขียว) และแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามชุมชนระดับตําบล  (Community 
Isolation (CI) )ตําบลหนองอิเฒ่า ดังนี้ 
 1.  คณะกรรมการอํานวยการ 
  1.  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ประธานคณะกรรมการ 
  2.  กํานันตําบลหนองอิเฒ่า   รองประธานฯ 
  3.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า รองประธานฯ 
  4.  ผู้อํานวยการโรงเรียนทุกแห่ง   กรรมการ 
5.  ผู้ใหญ่บ้านตําบลหนองอิเฒ่าทุกหมู่บ้าน  กรรมการ 
6.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  กรรมการ 
7.  นักวิชาการพัฒนาชุมชนประจําตําบล   กรรมการ 
8.  ประธาน อสม. ตําบลหนองอิเฒ่า กรรมการ 
9.  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองอิเฒ่า  กรรมการ/เลขานุการ 
10.  พยาบาลวิชาชีพ  ปฏิบตัิหน้าที่ IC  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  มีหน้าที่ 
1.  กําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามชุมชนประจํา
ตําบลกรณีมีการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโควิด 19  ในวงกว้าง สําหรับ
กลุ่มผู้ป่วยไม่แสดงอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 
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2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการ
จัดตั้งโรงพยาบาลสนามชุมชนประจําตําบล กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019หรือโควิด 19 ในวงกว่าง สําหรับกลุ่มผู้ป่วยไม่แสดงอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 
3.  สั่งการ ประสานการดําเนินงานและอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงพยาบาล
สนามชุมชนประจําตําบล กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโควิด 19 
ในวงกว่าง สําหรับกลุ่มผู้ป่วยไม่แสดงอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 
4.  แก้ไขปัญหา อุปสรรคและจัดหางบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
5.  หน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2.  คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสนามชุมชนประจําตําบลหนองอิเฒ่า  ประกอบด้วย 
1.  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองอิเฒ่า  อํานวยการ รพ.สนาม 
2.  ผู้ใหญ่บ้านในตําบลหนองอิเฒ่าทุกคน  คณะกรรมการ 
3.  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)ทุกคน คณะกรรมการ 
4.  เจ้าหน้าที่ประจํา รพ.สต.บ้านหนองอิเฒ่า คณะกรรมการ 
5.  บุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง  คณะกรรมการ 
6.  เจ้าหน้าที่ประจํา รพ.สต.บ้านหนองอิเฒ่า  คณะกรรมการ/เลขานุการ 
มีหน้าที่  บริหารจัดการโรงพยาบาลสนามชุมชนในระดับตําบล (Community Isolation 
(CI) ) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และอ่ืนๆตามที่ได้รับ
มอบหมาย   

ที่ประชุม  รับทราบ 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีท่านใดจะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเพิ่มเติมอีกหรือไม่อย่างไร  ถ้าไม่มีท่านใดมี 
(ประธานสภาฯ) เรื่องท่ีจะแจ้งต่อท่ีประชุม  ผมจะขอผ่านไประเบียบวาระท่ีสองต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  2  ประจ าปี  2564  
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ตามท่ีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ได้แจกสําเนารายงาน 
(ประธานสภาฯ) การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า   สมัยประชุมสามัญ   สมัยที   2  

ครั้งที่   2  เมื่อวันศุกร์ที่  14  พฤษภาคม  2564  ให้ที่ประชุมตรวจสอบแล้ว  มีสมาชิก
สภาฯท่านใดเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากที่ประชุม  ประสงค์ที่จะแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือไม่   อย่างไรขอให้เลขานุการสภาฯชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ  ระเบียบ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่าได้รับทราบ
ขอเชิญครับ 

นางค าไพ  ภูดีบุตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น     พ.ศ.  
(เลขานุการสภาฯ) 2547  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554  ข้อ  33  รายงานการประชุม

สภาท้องถิ่นทุกคราว  ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ  แล้วให้
ทําสําเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ได้ตรวจสอบแล้ว 
ขึ้นสองฉบับ  เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า
หนึ่งวัน  เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น 
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การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุม  ให้กระทําโดยมติของที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง  อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อสมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่มาประชุม  ลาประชุม  และขาดประชุมให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศ  
รายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย  ณ  สํานักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ 

  ข้อความใด  ๆ  อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สําคัญขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม  ของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอญัตติด้วยวาจาถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติ
เห็นชอบก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ดังนั้น   จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ   สมัยที่   
(ประธานสภาฯ) 2  ครั้งที่  2  ประจําปี  พ.ศ.  2564  เมื่อวันศุกร์ที่  14  พฤษภาคม  2564  ตาม

เอกสารที่แจกขอให้สมาชิสภาฯทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม  ว่าจะมีการ
แก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร  มีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่  
ขอเชิญครับ  

ที่ประชุมสภาฯ ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดขอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุม  ผมขอมติที่ 
(ประธานสภาฯ) ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2  ประจําปี  พ.ศ.  

2564  เมื่อวันศุกร์ที่  14  สิงหาคม  2564  โดยการยกมือ 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า         

สมัยสามัญ   สมัยที่   2   ครั้งที่   2   ประจ าปี  พ.ศ.  2564   เม่ือวันศุกร์ที่  14   
สิงหาคม   2564  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
รับรอง  22  เสียง 

 ไม่รับรอง   0  เสียง 
 งดออกเสียง   0  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี   3   เรื่อง  กระทู้ถาม 
    -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
   -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง  เสนอใหม่ 

5.1 ญัตติ   เรื่อง   ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ  พ.ศ.  2565 

วาระท่ี  1  :  ขั้นรับหลักการ 

 



 
 

-6- 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า        ได้ยื่นญัตติเสนอร่าง 
(ประธานสภาฯ) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565  ให้สภาองค์การ

บริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่าได้พิจารณานั้น  ก่อนที่จะมีการเสนอญัตติดังกล่าวก็ขอให้
เลขานุการสภาฯได้นําเรียนชี้แจงระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวข้อง  ขอเชิญครับ 

นางค าไพ  ภูดีบุตร  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯทุกท่าน   คณะ 
(เลขานุการสภาฯ) ผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านคะ  ดิฉันก็ขออนุญาตนํา

เรียนชี้แจงให้กับท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้รับทราบถึงขั้นตอน  แนวทางในการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565  ซึ่งการ
พิจารณาจะพิจารณาเป็นสามวาระ  วาระแรก  เป็นขั้นรับหลักการ  วาระที่สอง  ขั้นแปร
ญัตติ  และวาระที่สาม  ขั้นลงมติ  ทั้งสามวาระจะพิจารณารวดเดียวไม่ได้  ขั้นรับหลักการ
หากสมาชิสภาฯจะมีการอภิปรายก็ให้อภิปรายได้พอสังเขป  หลังรับหลักการเสร็จแล้วก็ให้
สมาชิกสภาฯได้พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ไม่น้อยกว่า  3  และไม่เกิน  7  
คน  และกําหนดเวลาให้สมาชิสภาฯได้ยื่นคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ไม่น้อย
กว่า  24  ชั่วโมง  หลังเสร็จสิ้นการประชุม  คณะกรรมการแปรญัตติจะกําหนดวันเวลา
สถานที่ประชุมเพ่ือพิจารณาญัตติที่ขอแปรญัตติ  จากนั้นประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ก็จะนําผลการประชุมพร้อมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  
2565  เสนอต่อประธานสภาฯ  และประธานสภาฯก็จะนําเข้าสู่การประชุมเพ่ือพิจารณา
ในวาระท่ีสาม  ขั้นลงมติต่อไป  ก็ขอนําเรียนเพียงเท่านี้คะ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ตามท่ีเลขานุการสภาฯได้นําเรียนชี้แจงระเบียบ        กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับที ่
(ประธานสภาฯ) ประชุมได้รับทราบ  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดสงสัยหรือต้องการที่จะซักถามหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ถ้าไม่มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะซักถาม       ผมจะเข้าสู่วาระการพิจารณาร่าง 
(ประธานสภาฯ) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ   พ.ศ.   2565   ในวาระที่หนึ่ง  

ขั้นรับหลักการ  ก็ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ได้อ่านคํา
แถลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565  ขอเชิญครับ 

นายสุนทร  พิมพาค า  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    บัดนี้ถึงเวลาที่ 
(นายก อบต.หนองอิเฒ่า) ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565  ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองอิเฒ่าอีกครั้งหนึ่ง   ฉะนั้น   ในโอกาสผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองอิเฒ่า  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่านได้ทราบถึงสถาน
การคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2565 ดังต่อไปนี้ 

 1.  สถานการณ์คลัง 
  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ได้

ประมาณการรายรับไว้  จํานวน  32,700,000  บาท(สามสิบสองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  
โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่าจัดเก็บเองจะได้ปรับปรุงการ
จัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กําหนดวงเงิน 
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รายจ่ายไว้  จํานวน  32,700,000  บาท(สามสิบสองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  ซึ่งคาดว่า
จะสามารถนําไปจัดทําการบริการสาธารณะด้านต่าง  ๆ  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งการ
จัดทํางบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า เป็นการจัดทํางบประมาณแบบ
สมดุล  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 1.1  งานประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ณ  วันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ.  2564   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
  1.1.1  เงินฝากธนาคาร  จ านวน  23,200,931.68  บาท 
  1.1.2  เงินสะสม  จ านวน  13,074,115.17  บาท 
  1.1.3  เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  5,976,105.86  บาท 
  1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน  1  

โครงการ  จ านวน  14,000.00  บาท 
  1.1.5  รายการกันเงินไว้โดยยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  จํานวน  2  โครงการ  จํานวน  

855,276.00  บาท 
 1.2  เงินกู้คงค้าง  จํานวน  0.00  บาท 
 2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
  ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา  แม้ว่ารายรับองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  จะ

มีจํานวนจํากัดเมื่อเปรียบเทียบกับภาระต่าง  ๆ  ที่จะต้องดําเนินการเพ่ือบริการให้แก่
ประชาชน ตามอํานาจหน้าที่ ตามกฎหมายก็ตาม  แต่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  
ก็สามารถดําเนินกิจการตามท่ีได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบเกือบทุกรายการ 

 2.1  รายรับจริง  จ านวน  31,070,518.69  บาท  ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร  จํานวน  11,241.90  บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต  จํานวน  5,617.70  บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จํานวน  113,166.82  บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์  จํานวน 322,860.00  บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จํานวน  10,275.36  บาท 
  หมวดรายได้จากทุน  จํานวน  0.00  บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร  จํานวน  14,195,734.78  บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  16,411,622.13  บาท 
 2.2  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน  434,008.00  บาท 
 2.3  รายจ่ายจริง  จ านวน  28,646,945.29   บาท 
  งบกลาง  จํานวน  8,034,127.00  บาท 
  งบบุคลากร  จํานวน  13,757,011.42  บาท 
  งบดําเนินงาน  จํานวน  4,343,038.97  บาท 
  งบลงทุน  จํานวน  1,250,600.00  บาท 
  งบเงินอุดหนุน  จํานวน  1,262,167.90  บาท 
  งบรายจ่ายอื่น  จํานวน  0.00  บาท 
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2.4  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน 
19,008.00  บาท 

 2.5  มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน  24,500.00  บาท 
 2.6  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  0.00  บาท 
 2.7  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้  จ านวน  0.00  บาท 

ประมาณการรายรับ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  จ านวน  32,700,000  บาท   แยกเป็น 

 1.  หมวดภาษีอากร    จ านวน       11,400.00  บาท 
 2.  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต จ านวน         6,300.00  บาท 
 3.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน     120,000.00  บาท 
 4.  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์จ านวน     350,000.00  บาท 
 5.  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน       111,100.00 บาท 
 6.  หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน  14,801,200.00  บาท 
 7.  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน  17,300,000.00  บาท 
 รวมประมาณการรายรับท้ังสิ้น   จ านวน  32,700,000.00  บาท   

ประมาณการรายจ่าย  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  จ านวน  32,700,000  บาท   แยกเป็น 

 แผนงานงบกลาง             จ านวน    9,454,075.00  บาท 
 1.  งานงบกลาง         จ านวน    9,454,075.00  บาท 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป        จ านวน  12,524,230.00  บาท 
 1.  งานบริหารงานทั่วไป        จ านวน    9,514,220.00  บาท 
 2.  งานบริหารงานคลัง        จ านวน    3,010,010.00  บาท 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน       จ านวน       657,540.00  บาท 
 1.  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  จ านวน       657,540.00  บาท 
 แผนงานการศึกษา        จ านวน    5,856,775.00  บาท 
 1.  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      จ านวน    3,614,420.00  บาท   
 2.  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา      จ านวน    2,242,355.00  บาท 
 แผนงานสาธารณสุข        จ านวน       143,000.00  บาท 
 1.  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข      จ านวน       143,000.00  บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน        จ านวน    2,057,680.00  บาท 
 1.  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน      จ านวน    2,057,680.00  บาท 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      จ านวน         65,000.00  บาท 
 1.  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน    จ านวน         65,000.00  บาท 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     จ านวน         49,000.00  บาท 
 1.  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมฯ     จ านวน         24,000.00  บาท 
 2.  งานกีฬาและนันทนาการ       จ านวน         25,000.00  บาท 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       จ านวน       962,700.00  บาท 
 1.  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   จ านวน       962,700.00  บาท 
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แผนงานการพาณิชย ์         จ านวน       930,000.00  บาท 

 1.  งานกิจการประปา         จ านวน       930,000.00  บาท  
  รวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น   จ านวน  32,700,000.00  บาท   

รายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ. 2565  ที่
ได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภา อบต.หนองอิเฒ่าทุกท่าน  ผมจึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565  เพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาฯ
พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ตามท่ีท่านนายก อบต.หนองอิเฒ่า     ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาฯ) ประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  
2554  ข้อ  47  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น
หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่น ประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
วาระท่ีหนึ่ง  สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการขอเรียน
เชิญครับ 

ที่ประชุม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่ามีการอภิปรายพอสังเขป 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ต่อไปจะเป็นการพิจารณารับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
(ประธานสภาฯ) งบประมาณ  พ.ศ.  2565  ในวาระที่  1  ขั้นรับหลักการ  โดยขอให้สมาชิกสภาฯทุก

ท่าน  ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่าได้เสนอมา  
มีการอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่อย่างไร 

ที่ประชุม ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ถ้าไม่มีท่านสมาชิกสภาฯจะอภิปรายอีก     ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ     ในการ 
ประธานสภาฯ พิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  

2565   โดยการยกมือขึน้และขอให้เลขานุการสภาฯตรวจนับด้วยครับ 
มติที่ประชุม มีมติ     รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี       งบประมาณ  

พ.ศ.  2565  เวลา  11.30  น.  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 รับหลักการ 22  เสียง 
 ไม่รับหลักการ   0  เสียง 
 งดออกเสียง   0  เสียง 
 
นายเจษฎา  ภูระบัตร ขอหยุดพักการประชุมสภาฯเวลา  12.00 น. และเชิญเข้าประชุมต่อเวลา  13.00  น. 
(ประธานสภาฯ) 

******พักรับประทานอาหาร  เวลา  12.00  น.****** 

เวลา  13.00  น.  เริ่มประชุมสภาฯตามระเบียบวาระต่อไป 
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นายเจษฎา  ภูระบัตร  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
(ประธานสภาฯ)   เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
 งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565  โดยจะส่งร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565  ให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาต่อไป  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.  2547  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554  ข้อ  45  ญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณา  วาระที่สอง
ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

  ดังนั้น  ขั้นตอนต่อไปคือการพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565  ขอให้เลขานุการสภาฯชี้แจง
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ท่านสมาชิกสภาฯได้รับทราบประกอบการพิจารณา
เลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯต่อไป 

นางค าไพ  ภูดีบุตร  ขอชี้แจงถึงระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องให้ท่านสมาชิกสภาฯ      ได้รับทราบ 
(เลขานุการสภาฯ) ประกอบการพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ  และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบว่า

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  
2554  ข้อ  103  (1)  ข้อ  107  วรรคท้ายและอ้างถึงข้อ  12  มาบังคับใช้โดยอนุโลม  
จะต้องพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

 ข้อ  103  (1)คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจํานวนไม่น้อย
กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

 ข้อ  107  ภายใต้บังคับข้อ  103  วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ  ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  การ
เสนอชื่อให้เสนอได้ไม่จํากัดจํานวน  เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน  และให้นําวิธีการ
เลือกตามข้อ  12  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ก็ขอนําเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้คะ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และระเบียบให้ที่ประชุมได้รับทราบไป 
(ประธานสภาฯ) แล้วนั้น  ต่อไปผมขอปรึกษาหารือให้ที่ประชุมกําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565  ว่าจะมีกี่คนขอเชิญ
เสนอครับ 

นายส ารวย  กุนอก ขอเสนอ  7  คน  
(สมาชิกสภาฯ หมูที่ 9) 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ผู้รับรอง    1.  นายยงยุทธ์  ดูระภักดิ์  สมาชิสภา อบต.หนองอิเฒ่า  หมู่  1   
    2.  นายคําไพ  ภูหนองโอง  สมาชิกสภา อบต.หนองอิเฒ่า  หมู่  2  
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นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติฯอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม  ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ถ้าไม่มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนออีก             ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
(ประธานสภาฯ) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  

2565  จํานวน  7  ท่าน  ตามเสนอขอให้ยกมือขึ้นและขอให้เลขานุการสภาฯตรวจนับ
ด้วยครับ 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์   เห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565  จ านวน  7  ท่าน  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์

 เห็นชอบ 22  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   0  เสียง 
 งดออกเสียง   0  เสียง 

นายเจษฎา  ภูระบัตร         ต่อไปเป็นการเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า          เพ่ือ 
(ประธานสภาฯ) ทําหน้าที่ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  

งบประมาณ  พ.ศ.  2565  ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอชื่อพร้อมกับผู้รับรอง  2  
คน  โดยจะให้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติทีละคนโดยเริ่มจากคณะกรรมการแปรญัตติคน
ที่  1  ขอเชิญเสนอครับ 

นายส ารวย กุนอก    ผมขอเสนอชื่อ  นายสิงห์โต  ภูหัวดอน  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  6  เป็น  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  

2565  คนที่  1  
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ผู้รับรอง    1.  นายสํารอง  กินละมาตร  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  3 
   2.  นายทองเนตร  ภูเทียมศรี  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๒ 
นายเจษฎา  ภูระบัตร   มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ   ที่เห็นสมควรให้ทํา 
(ประธานสภาฯ) หน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  คนที่  1  อีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ถ้าไมม่ีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ   ที่เห็นสมควร 
(ประธานสภาฯ) ให้ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  คนที่  1  แล้ว  ผมขอมติที่

ประชุมสภาฯให้ความเห็นชอบให้  นายสิงห์โต  ภูหัวดอน  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  6  เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  คนที่  1  ผมขอมติที่ประชุมโดยการยกมือ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  นายสิงห์โต  ภูหัวดอน  ท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  1      
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ 
เห็นชอบ 22  เสียง 

 ไม่เห็นชอบ   0  เสียง 
 งดออกเสียง   0  เสียง 
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นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  2 
(ประธานสภาฯ) 
นายสุรศักดิ์  พวงมะล ิ  ผมขอเสนอชื่อ  นายส ารวย  กุนอก  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  9  เป็นคณะกรรมการ  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 ) แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ  พ.ศ.  2565  คนที่  2  
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ผู้รับรอง    1.  นายยงยุทธ์  ดูระภักดิ์  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  1 
   2.  นายหนูจีน  ภูคําใบ  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  8 
นายเจษฎา  ภูระบัตร   มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ   ที่เห็นสมควรให้ทํา 
(ประธานสภาฯ) หน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  คนที่  2  อีกหรือไม ่
ที่ประชุม  ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ถ้าไมม่ีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ   ที่เห็นสมควร 
(ประธานสภาฯ) ให้ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  คนที่  2 ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ

ให้ความเห็นชอบให้  นายสํารวย  กุนอก  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  9  เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  คนที่  2  ผมขอมติที่ประชุมโดยการยกมือ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  นายส ารวย  กุนอก   ท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ   คนที่   2      
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ 

 เห็นชอบ 22  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   0  เสียง 
 งดออกเสียง   0  เสียง 

นายทองเนตร  ภูเทียมศรี  ผมขอเสนอชื่อ  นายค าไพ  ภูหนองโอง  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  2  เป็น   
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  

2565  คนที่  3  
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ผู้รับรอง    1.  นายยงยุทธ์  ดูระภักดิ์  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  1 
   2.  นายหนูจีน  ภูคําใบ  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  8 
นายเจษฎา  ภูระบัตร   มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ   ที่เห็นสมควรให้ทํา 
(ประธานสภาฯ) หน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  คนที่  3  อีกหรือไม ่
ที่ประชุม  ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ถ้าไมม่ีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ   ที่เห็นสมควร 
(ประธานสภาฯ) ให้ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  คนที่  3  แล้ว  ผมขอมติที่

ประชุมสภาฯให้ความเห็นชอบให้  นายทองเนตร  ภูเทียมศรี  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  2  เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  คนที่  3  ผมขอมติที่ประชุมโดยการยกมือ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  นายค าไพ  ภูหนองโอง ท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่   3      
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ 
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เห็นชอบ 22  เสียง 

 ไม่เห็นชอบ   0  เสียง 
 งดออกเสียง   0  เสียง 

นายพุฒ  ค าแหงพล    ผมขอเสนอชื่อ   นายแสงไทย       เรืองมนตรี   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  5    เป็น 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  

2565  คนที่  4  
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ผู้รับรอง    1.  นายภูมิมินทร์  รัตนชัย  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  3 
   2.  นายทองเนตร  ภูเทียมศรี  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  2 
นายเจษฎา  ภูระบัตร   มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ   ที่เห็นสมควรให้ทํา 
(ประธานสภาฯ) หน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  คนที่  4  อีกหรือไม ่
ที่ประชุม  ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ถ้าไมม่ีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ   ที่เห็นสมควร 
(ประธานสภาฯ) ให้ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  คนที่  4  แล้ว  ผมขอมติที่

ประชุมสภาฯให้ความเห็นชอบให้  นายแสงไทย  เรืองมนตรี  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  5  เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  คนที่  4  ผมขอมติที่ประชุมโดยการยกมือ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ    นายแสงไทย  เรืองมนตรี    ท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ   
คนที่   4    ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ 

 เห็นชอบ 22  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   0  เสียง 
 งดออกเสียง   0  เสียง 

นายทองเนตร  ภูเทียมศรี   ผมขอเสนอชื่อ    นางศิริลักษณ์  อุปภา    สมาชิกสภาฯ    หมู่ที ่ 4    เป็น 
(สมาชิสภาฯ หมู่ที่ 2) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  

2565  คนที่  5 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ผู้รับรอง    1.  นางทองคํา  ภูหัวดอน  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  8 
   2.  นายประเสริฐ  พรมมา  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  11 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรให้ทํา 
(ประธานสภาฯ) หน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  คนที่  5  อีกหรือไม ่
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ถ้าไมม่ีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ   ที่เห็นสมควร 
(ประธานสภาฯ) ให้ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  คนที่  5  แล้ว  ผมขอมติที่

ประชุมสภาฯให้ความเห็นชอบให้  นางศิริลักษณ์  อุปภา  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  4  เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  คนที่  5  ผมขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ  นางศิริลักษณ์  อุปภา   ท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ   คนที่   5      

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ 
 เห็นชอบ 22  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   0  เสียง 
 งดออกเสียง   0  เสียง 

นายสิงห์โต  ภูหัวดอน   ผมขอเสนอชื่อ    นายภูมิมินทร์  รัตนชัย     สมาชิกสภาฯ   หมู่ที ่  3      เป็น 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  

2565  คนที่  6  
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ผู้รับรอง    1.  นายสุรพล  ภูครองเงิน  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  1 
   2.  นายสุรศักดิ์  พวงมะลิ  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  9 
นายเจษฎา  ภูระบัตร   มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรให้ทํา 
(ประธานสภาฯ) หน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  คนที่  6  อีกหรือไม ่
ที่ประชุม  ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ถ้าไมม่ีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ   ที่เห็นสมควร 
(ประธานสภาฯ) ให้ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  คนที่  6  แล้ว  ผมขอมติที่

ประชุมสภาฯให้ความเห็นชอบให้  นายภูมิมินทร์  รัตนชัย  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  3  เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  คนที่  6  ผมขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ นายภูมิมินทร์  รัตนชัย  ท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่   6      
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท ์ 

 เห็นชอบ 22  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   0  เสียง 
 งดออกเสียง   0  เสียง 

นายส ารวย  กุนอก   ผมขอเสนอชื่อ    นายยงยุทธิ์    ดูระภักดิ์   สมาชิกสภาฯ    หมู่ที ่  1       เป็น 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  

2565  คนที่  7  
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ผู้รับรอง    1.  นายอ้ม  ภูด่านงัว  สมาชกิสภาฯ  หมู่ที่  10 
   2.  นายประยอม   สุขวิพัฒน์  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  10 
นายเจษฎา  ภูระบัตร   มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ   ที่เห็นสมควรให้ทํา 
(ประธานสภาฯ) หน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  คนที่  7  อีกหรือไม ่
ที่ประชุม  ไม่มี 
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นายเจษฎา  ภูระบัตร  ถ้าไมม่ีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ   ที่เห็นสมควร 
(ประธานสภาฯ) ให้ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  คนที่  7  แล้ว  ผมขอมติที่

ประชุมสภาฯให้ความเห็นชอบให้  นายยงยุทธ์  ดูระภักดิ์  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  1  เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  คนที่  7  ผมขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  นายยงยุทธ์  ดูระภักดิ์   ท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ   คนที่   7      
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ 
เห็นชอบ 22  เสียง 

 ไม่เห็นชอบ   0  เสียง 
 งดออกเสียง   0  เสียง 

ขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปี  งบประมาณ   พ.ศ.  2565  จํานวน  7  ท่าน  ดังนี้ 
1.  นายสิงห์โต  ภูหัวดอน 

 2.  นายส ารวย  กุนอก 
 3.  นายค าไพ  ภูหนองโอง 
 4.  นายแสงไทย  เรืองมนตรี 
 5.  นางศิริลักษณ์  อุปภา 
 6.  นายภูมิมินทร์  รัตนชัย 
 7.  นายยงยุทธ์  ดูระภักดิ์ 

นายเจษฎา ภูระบัตร   ต่อไปจะเป็นการพิจารณาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติฯ 
(ประธานสภาฯ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554  ข้อ  45  วรรคสาม  ญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายฯจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่สองให้
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง  นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565  นั้น  
ลําดับต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯได้เสนอว่าจะกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติฯและระยะเวลาในการแปรญัตติฯ  ว่าจะกําหนดวัน    เวลา  และสถานที่เพ่ือให้
คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเพ่ือพิจารณาและรายงานให้ประธานสภาฯ  ได้รับทราบ  
และให้ประธานสภาฯรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่าทราบต่อไป   
และสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะเสนอคําแปรญัตติฯ  ให้ขอแบบยื่นคําแปรญัตติฯกับ
เลขานุการสภาฯ  ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอกําหนดยื่นคําแปรญัตติฯกี่
วันและกําหนดวันประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ขอเชิญเสนอครับ 

นายสิงห์โต  ภูหัวดอน     ขอเสนอกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ  จํานวน  3  วัน  ดังนี้ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  6) -  วันศุกร์ที่  13  สิงหาคม  2564   เวลา  08.30 – 16.30  น. 
 -  วันจันทร์ที่  16  สิงหาคม  2564   เวลา  08.30 – 16.30  น. 
 -  วันอังคารที่  17  สิงหาคม  2564   เวลา  08.30 – 16.30  น. 
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 และกําหนดวันประชุมเพ่ือพิจารณาคําแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  ของคณะกรรมการแปร

ญัตติฯ  กําหนดในวันพุธที่  18  สิงหาคม  2564  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น.   
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า   

นายเจษฎา  ภูระบัตร   มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะเสนออีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร          ถ้าไมม่ีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะเสนออีก  ผมจะขอมติกําหนดยื่นคํา 
(ประธานสภาฯ) แปรญัตติฯ  และกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ  จํานวน  3  วัน  ดังนี้ 
 -  วันศุกร์ที่  13  สิงหาคม  2564   เวลา  08.30 – 16.30  น. 
 -  วันจันทร์ที่  16  สิงหาคม  2564   เวลา  08.30 – 16.30  น. 
 -  วันอังคารที่  17  สิงหาคม  2564   เวลา  08.30 – 16.30  น. 
 และกําหนดวันประชุมเพ่ือพิจารณาคําแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  ของคณะกรรมการแปร

ญัตติฯ  กําหนดในวันพุธที่  18  สิงหาคม  2564  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น.   
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ขอให้ยกมือขึ้นและขอให้
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่าได้ตรวจนับด้วยครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ตามที่นายสิงห์โต  ภูหัวดอน  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  6  เสนอ  ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ 
เห็นชอบ 22  เสียง 

 ไม่เห็นชอบ   0  เสียง 
 งดออกเสียง   0  เสียง 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ลําดับต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ         ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่ 
(ประธานสภาฯ) เกี่ยวข้องให้กับท่ีประชุมได้รับทราบ 
นางค าไพ  ภูดีบุตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น      พ.ศ.   
(เลขานุการสภาฯ) 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554  ขอ้  109  การนัดประชุมและเปิด

ประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก  ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น  ให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง  ๆ  เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจาก
กรรมการสภาท้องถิ่น  ดิฉันจึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯทั้งเจ็ดท่าน  เข้า
ประชุมเพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  และเลขานุการคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565  ในวันศุกร์ที ่ 
13  สิงหาคม  2564  เวลา  08.30  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
หนองอิเฒ่า  ก็ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติฯมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน  เวลา  
และสถานที่ที่กําหนดด้วยนะคะ 

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน  ๆ 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน  ๆ  ต่อที่ประชุมหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม  ไม่มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอ 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน  ๆ  ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้า 
(ประธานสภาฯ) ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจําปี  พ.ศ.  2564  ขอขอบคุณครับ

และขอปิดการประชุมครับ   

ปิดประชุมเวลา  16.30  น. 
 

(ลงชื่อ)      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
       (นางคําไพ   ภูดีบุตร) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เมื่อวันอังคารที่  24  สิงหาคม   2564 

 
ลงชื่อ       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสิงห์โต  ภูหัวดอน) 

 
ลงชื่อ     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสํารวย  กุนอก) 

 
ลงชื่อ       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายพุฒ  คําแหงพล) 

 
ได้รับรองจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

ในการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ.  2564 
เมื่อวันอังคารที่  24  สิงหาคม  2564 

 (ลงชื่อ)      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายเจษฎา  ภูระบัตร)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า 

 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565 

ครั้งที่  1/2564 
วันที่  13  สิงหาคม  2564 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

รายช่ือผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 

นายสิงห์โต  ภูหัวดอน 
นายสํารวย  กุนอก 
นางคําไพ  ภูดีบุตร 
นายแสงไทย  เรืองมนตรี 
นางศิริลักษณ์  อุปภา 
นายภูมมินทร์  รัตนชัย 
นายยงยุทธ์  ดูระภักดิ์ 
 

คณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  1 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  2 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  3 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  4 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  5 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  6 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  7 
 

สิงห์โต  ภูหัวดอน 
สํารวย  กุนอก 
คําไพ  ภูดีบุตร 
แสงไทย  เรืองมนตรี 
ศิริลักษณ์  อุปภา 
ภูมมินทร์  รัตนชัย 
ยงยุทธ์  ดูระภักดิ์ 
 

 

ผู้มาประชุม  7 คน 
ผู้ขาดประชุม   - คน 
ผู้ขอลา    - คน 
  
รายช่ือผู้ร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. 
 

นางคําไพ  ภูดีบุตร 
 

เลขานุการสภาฯ 
 

คําไพ  ภูดีบุตร 
 

 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
  เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  ข้าพเจ้านางคําไพ  ภูดีบุตร  ตําแหน่ง เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ขอเรียนเชิญ  นายสํารวย  กุนอก  ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองอิเฒ่า หมู่ที่  9  ซึ่งเป็นผู้ที่มีความอาวุโสสูงสุดในที่ประชุมทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ชั่วคราว 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายส ารวย  กุนอก  ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า             เป็นผู้ชี้แจง 
(ประธานชั่วคราวฯ) รายละเอียดในการเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  และเลขานุการคณะกรรมการ

แปรญัตติฯ 
นางค าไพ  ภูดีบุตร  ขอชี้แจงในการเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ              และเลขานกุาร 
(เลขานุการสภาฯ) คณะกรรมการแปรญัตติฯ  โดยดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  
2554  ดังนี้ 

 ข้อ  103  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี  2  ประเภทคือ  (1)  คณะกรรมการสามัญ
ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิดเจ็ดคน  (2)  
คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่น  มีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

 ข้อ  104  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  มีหน้าที่กระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่อง
ใด  ๆ  อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น  แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 

 ข้อ  105  ภายใต้ข้อบังคับข้อ  103  และข้อ  104  สภาท้องถิ่นมีอํานาจเลือกเป็นกรณี
พิเศษหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง  ๆ  
ตามความจําเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น  ดังนี้ 

  (3)  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
นายส ารวย  กุนอก  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น      พ.ศ.   
(ประธานชั่วคราวฯ) 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554  ขอเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอ

ชื่อรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรได้รับการเลือกเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ. 2565  ได้ท่านละ  1  รายชื่อ  พร้อมผู้
รับรอง  2  คน  ขอเชิญเสนอชื่อครับ 

นายสิงห์โต  ภูหัวดอน  ขอเสนอ   นายส ารวย  กุนอก   ตําแหน่ง  คณะกรรมการแปรญัตติฯ   คนที่  2   
(กรรมการแปรญัตติฯ) เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  

งบประมาณ  พ.ศ.  2565 
ผู้รับรอง 1.  นายแสงไทย  เรืองมนตรี  

2.  นายภูมมินทร์  รัตนชัย 
นายส ารวย  กุนอก  มีคณะกรรมการแปรญัตติฯท่านใดเสนอชื่อท่านคณะกรรมการแปรญัตติฯท่านอ่ืน 
(ประธานชั่วคราวฯ) อีกหรือไม ่
ที่ประชุม ไม่มี 
นางค าไพ  ภูดีบุตร  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
(เลขานุการสภาฯ) ท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554  ข้อ  14  ในการ

เลือกสภาท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้
สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงหนึ่งคน   ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก    ดิฉัน    จึงขอประกาศว่า 
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นายส ารวย  กุนอก  ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  และจะได้ทําหน้าที่
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  
พ.ศ.  2565  และเพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอเชิญท่านประธาน 
คณะกรรมการแปรญัตติฯทําหน้าที่เป็นประธานฯและเพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  จึงขอเชิญท่านทําหน้าที่เป็นประธานและดําเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไปเพ่ือเลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ  โดยวิธีการเลือกให้ใช้วิธีเลือก
ประธานฯโดยอนุโลม  ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้สมควรเป็นเลขานุการคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ  ขอเชิญคะ 

นายแสงไทย  เรืองมนตรี  ผมขอเสนอ   นายภูมมินทร์  รัตนชัย   ตําแหน่ง  คณะกรรมการแปรญัตติฯ    
(กรรมการแปรญัตติฯ) คนที่  6  เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565    
ผู้รับรอง 1.  นายยงยุทธ์  ดูระภักดิ์   

2.  นายทองเนตร  ภูเทียมศรี 
นายส ารวย  กุนอก  มีคณะกรรมการแปรญัตติฯท่านใดเสนอชื่อท่านคณะกรรมการแปรญัตติฯท่านอ่ืน 
(กรรมการแปรญัตติฯ) อีกหรือไม ่
ที่ประชุม ไม่มี 
นายส ารวย  กุนอก  เมื่อไม่มีคณะกรรมการแปรญัตติฯท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีก  อาศัยอํานาจตาม 
(ประธานแปรญัตติฯ) ระเบยีนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และที่

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554  ข้อ  14  ในการเลือกประธานฯ  รองประธาน
ฯ  หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงหนึ่งคนให้
ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  จึงขอประกาศว่า  นายภูมมินทร์  รัตนชัย   ตําแหน่ง คณะกรรมการ
แปรญัตติฯ  คนที่  6  ได้รับเลือกเป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ได้กําหนดระยะเวลาเสนอคํา
แปรญัตติเป็นเวลา  3  วัน  ในวันที่  13 , 16 , 17  สิงหาคม  2564  ตั้งแต่เวลา  
08.30  - 16.30  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  และ
กําหนดระยะเวลาพิจารณาคําแปรญัตติฯให้คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาคําแปรญัตติ
ให้แล้วเสร็จภายในวันพุธที่  18  สิงหาคม  2564  และส่งให้ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ในวันพุธที่  18  สิงหาคม  2564  เพ่ือนําเสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ในวันอังคารที่  24  สิงหาคม  2564   เพ่ือพิจารณาใน
วาระที่  2  ขั้นแปรญัตติ  และวาระที่  3  ขั้นลงมติ  ต่อไป  ก็ขอให้ท่านคณะกรรมการ
แปรญัตติฯทุกท่าน  ได้นําร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  
2565  ไปพิจารณาอย่างละเอียดทุกรายการด้วย 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  อ่ืน  ๆ  
นายส ารวย  กุนอก  มีสมาชิกคณะกรรมการแปรญัตติฯท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน  ๆ  ต่อที่ประชุมอีก 
(ประธานแปรญัตติฯ) หรือไม่  ขอเชิญเสนอครับ 
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ที่ประชุม ไม่มี 
นายส ารวย  กุนอก  หากไม่มีท่านคณะกรรมการแปรญัตติฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีก  ผมขอขอบคุณ 
(ประธานแปรญัตติฯ) ทุกท่านที่เข้าประชุมในวันนี้  และขอปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา  13.30  น. 
 

 (ลงชื่อ)         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
             (นายภูมมินทร์  รัตนชัย) 
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565 

 
(ลงชื่อ)    
       (นายสิงห์โต  ภูหัวดอน) 

  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565 
 
(ลงชื่อ)   
        (นายคําไพ  ภูหนองโอง) 

 คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565 
 
(ลงชื่อ)   
        (นายแสงไทย  เรืองมนตรี) 

  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565 
 

(ลงชื่อ)    
        (นางศิริลักษณ์  อุปภา) 

 คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565 
 
(ลงชื่อ)    
         (นายยงยุทธ์  ดูระภักดิ์) 

  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565 
 
รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว  ในการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565 (ครั้งท่ี  2)  เม่ือวันพุธที่  18  สิงหาคม  2564 

 
 (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

       (นายสํารวย  กุนอก) 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565 



 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565 

ครั้งที่  2/2564 
วันพุธที่  18  สิงหาคม  2564 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
รายช่ือผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 

นายสิงห์โต  ภูหัวดอน 
นายสํารวย  กุนอก 
นางคําไพ  ภูดีบุตร 
นายแสงไทย  เรืองมนตรี 
นางศิริลักษณ์  อุปภา 
นายภูมมินทร์  รัตนชัย 
นายยงยุทธ์  ดูระภักดิ์ 
 

คณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  1 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  2 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  3 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  4 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  5 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  6 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  7 
 

สิงห์โต  ภูหัวดอน 
สํารวย  กุนอก 
คําไพ  ภูดีบุตร 
แสงไทย  เรืองมนตรี 
คําไพร  ภูหนองโอง 
ภูมมินทร์  รัตนชัย 
ยงยุทธ์  ดูระภักดิ์ 
 

 

ผู้มาประชุม  7 คน 
ผู้ขาดประชุม   - คน 
ผู้ขอลา    - คน 
รายช่ือผู้ร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

นายประยอม  สุขวิพัฒน์ 
นายพุฒ  คําแหงพล 
นายสุนทร  พิมพาคํา 
นางสาวสุรีพร  ภูห้องเพชร 
สิบเอกเฉลิมพล  คุณาเมือง 
นางกานดา  กอร์ดัสชัวนี่ 
นางธิดารัตน์  ภูเพ็งใจ 
นางสุรีพร  ขันธมูล 

ส.อบต.หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  10 
ส.อบต.หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  4 
นายก อบต.หนองอิเฒ่า 
ปลัด อบต.หนองอิเฒ่า 
หัวหน้าสํานักปลัด 
ผอ.กองการศึกษาฯ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผช.จพง.ธุรการ 

ประยอม  สุขวิพัฒน์ 
พุฒ  คําแหงพล 
สุนทร  พิมพาคํา 
สุรีพร  ภูห้องเพชร 
เฉลิมพล  คุณาเมือง 
กานดา  กอร์ดัสชัวนี่ 
ธิดารัตน์  ภูเพ็งใจ 
สุรีพร  ขันธมูล 

 

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 
  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565  
มาพร้อมกันแล้ว  นายสํารวย  กุนอก  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
งบประมาณ  พ.ศ.  2565  ได้กล่าวทักทายผู้ประชุมและผู้เข้าร่วมการประชุม  พร้อมทั้งเปิดประชุม  จากนั้นจึง
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายส ารวย  กุนอก  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น      พ.ศ.   
(ประธานแปรญัตติฯ) 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554  ข้อ  49  วรรคสอง  ข้อ  59  

และข้อ  60  การขอแปรญัตติให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะ
แก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติฯก็ให้เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็น
รายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ 
-  กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อย2  คน 
-  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯจะทําได้โดยเฉพาะขอลดรายจ่ายหรือขอลด
จํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  และต้องมีจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการ
เสนอญัตติ(2  คน) 
-  ห้ามมิให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย  หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์
ของจํานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  เว้นแต่จะได้รับคํารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือคําแปร
ญัตตินั้น  ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายส ารวย  กุนอก  สําหรับการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ       ร่างข้อบัญญัติ 
(ประธานแปรญัตติฯ) งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565(การประชุมครั้งแรก)  ก็ขอให้

ท่านคณะกรรมการฯได้พิจารณารายงานการประชุมฯที่ เจ้าหน้าที่ ได้จัดส่งให้ท่าน
คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณา  หากมีข้อผิดพลาดประการใดขอให้แจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือ
จะได้แก้ไขรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติฯต่อไป 

ที่ประชุม ไม่มี 
นายส ารวย  กุนอก  เมื่อไม่มีคณะกรรมการแปรญัตติฯท่านใด       เสนอแนะหรือขอแก้ไขรายงานการ 
(ประธานแปรญัตติฯ) ประชุมฯ  ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565(การประชุมครั้งที่  1)
เมื่อวันศุกร์ที่  13  สิงหาคม  2564  ท่านใดรับรองโปรดยกมือขึ้นครับ  

มติที่ประชุม   รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565  เม่ือวันศุกร์ที่  13  สิงหาคม  2564  
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์   
รับรอง  7  เสียง 
ไม่รับรอง 0  เสียง 
งดออกเสียง 0  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายส ารวย  กุนอก  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า       ได้มีมติในการประชุมสภาฯ  
(ประธานแปรญัตติฯ) สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจําปี  พ.ศ.  2564  เมื่อวันพุธที่  11  สิงหาคม  

2564  กําหนดระยะเวลายื่นเสนอคําแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี   



 
 

    -3- 
งบประมาณ  พ.ศ. 2565  ในวันที่  13 , 16 , 17  สิงหาคม  2564  ตั้งแต่เวลา  
08.30 – 16.30  น.  จํานวน  3  วัน  วันละ  8  ชั่วโมง  รวมเป็นเวลา  24  ชั่วโมง   
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  และคณะกรรมการแปรญัตติฯ
นัดประชุมแปรญัตติฯ  ในวันพุธที่  18  สิงหาคม  2564  เวลา  09.00  น.  ณ  ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554  ข้อ  49  วรรคแรก  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่น
ลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาโดยละเอียด  และที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ด้วย  ข้อ  50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น  รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน
ตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและการลงมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการ
แปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวน
คําแปรญัตติด้วย  และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพ่ือแถลงประกอบการ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง  ๆ  เกี่ยวกับรายงานนั้น 

  ต่อไปก็เชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ที่ได้ยื่นคําแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565  เป็นรายข้อ
และขอเชิญผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นายช่างโยธา
เข้าชี้แจงรายละเอียดในแต่ละข้อ  ดังนี้ 

นายประยอม  สุขวิพัฒน์  เรียนท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ        ท่านคณะกรรมการแปรญัตติฯ   
(สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 10) ผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  กระผมนายประยอม  

สุขวิพัฒน์  สมาชิกสภา อบต.หนองอิเฒ่า  ตามที่ผมได้ยื่นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565   

 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 งานบริหารทั่วไป 
 งบด าเนินงาน   

หมวดค่าตอบแทน 
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
รายการค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว้  10,000  บาท  (ตาม
เอกสารร่างข้อบัญญัติฯ)  หน้า  13  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  ผมขอปรับลด  5,000  บาท  คงเหลือตั้ง
จ่ายเป็นจํานวนเงิน  5,000  บาท  เนื่องจากค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2565   
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  ตั้งไว้  
10,000  บาท  ผมคิดว่าไม่น่าจะตั้งงบประมาณไว้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  กําลัง 
ระบาดอยู่ในขณะนี้ซึ่งไม่น่าจะได้จัดกิจกรรมใด  ๆ  ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลา
ราชการแต่ถ้าจะตัดออกทั้งจํานวนงบประมาณที่ตั้งไว้ก็ไม่ถือว่ามากมายอะไร  ดังนั้นผมจึง
ขอปรับลดงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งจ่ายไว้  จํานวน  
10,000  บาท  ปรับลด  จํานวน  5,000  บาท  คงเหลือตั้งจ่ายไว้  จํานวน  5,000  
บาท  ผมขอเสนอเพียงเท่านี้ครับ 

นายส ารวย  กุนอก  ท่านคณะกรรมการแปรญัตติฯท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน        หรือขอสงวน 
(ประธานแปรญัตติฯ) ความเห็นหรือสงวนคําแปรญัตติเกี่ยวกับการประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565  เพ่ือปรับลดงบประมาณรายการ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งจ่ายไว้  จํานวน  10,000  บาท  ปรับลด  
จํานวน  5,000  บาท  คงเหลือตั้งจ่ายไว้  จํานวน  5,000  บาท หรือไม ่

ที่ประชุม  ไม่มี 
นายส ารวย  กุนอก  เมื่อไม่มีท่านคณะกรรมการแปรญัตติฯท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือขอสงวน 
(ประธานแปรญัตติฯ) ความเห็นหรือสงวนคําแปรญัตติฯ   ผมขอมติเห็นชอบการแปรญัตติปรับลดงบประมาณ

รายการค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งจ่ายไว้  จํานวน  10,000  บาท  
ปรับลด  จํานวน  5,000  บาท  คงเหลือตั้งจ่ายไว้  จํานวน  5,000  บาท ตามที่ท่าน
ประยอม  สุขวิพัฒน์   สมาชิกสภา อบต.หนองอิเฒ่า   หมู่ที่  10  โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม  มีมติ เป็นเอกฉันท์  เห็นขอบการแปรญัตติปรับลดงบประมาณรายการ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งจ่ายไว้  จ านวน  10,000  บาท  
ปรับลด  จ านวน  5,000  บาท  คงเหลือตั้งจ่ายไว้  จ านวน  5,000  บาท ตามที่ท่าน
ประยอม  สุขวิพัฒน์   สมาชิกสภา อบต.หนองอิเฒ่า   หมู่ที่  10  เสนอญัตติ 

นายส ารวย  กุนอก  ขอเชิญท่านพุฒ  คําแหงพล    สมาชิกสภา อบต.หนองอิเฒ่า   หมู่ที่  4  ที่ได้ยื่น 
(ประธานแปรญัตติฯ) คําแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565  ขอ

เชิญครับ 
นายพุฒ  ค าแหงพล  เรียนท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ        ท่านคณะกรรมการแปรญัตติฯ   
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4) ผู้บริหาร   หัวหน้าส่วนราชการ    และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน   กระผมนายพุฒ  

คําแหงพล  สมาชิกสภา อบต.หนองอิเฒ่า  หมู่ที่   4   ตามที่ผมได้ยื่นแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565   
แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 งานบริหารทั่วไป 
 งบด าเนินงาน   

หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   
รายการค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  ตั้งไว้  70,000  บาท (ตามเอกสารร่าง
ข้อบัญญัติฯ)  หน้า  15  เพ่ือเป็นค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ  ของคณะผู้บริหาร   
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สมาชิสภาฯ  พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ในการเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง  ๆ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร  ผมขอปรับลด  20,000  บาท   
คงเหลือตั้งจ่ายเป็นจํานวนเงิน  50,000  บาทซึ่งในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  สํานัก
ปลัดได้ตั้งงบประมาณในรายการค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  จํานวน  40,000  บาท  
ใช้ไปเพียงแค่  3,900  บาท  ซึ่งก็ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  แล้ วแต่
สถานการณ์ปัจจุบันโควิด -19  กําลังระบาดอย่างหนักไปทั่วประเทศและทั่วโลกการเข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง  ๆ  ทั้งของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตําบล   
ลูกจ้างประจํา   พนักงานจ้างก็คงต้องยกเลิกจนกว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  จะ
ดีขึ้นแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันผมว่าน่าจะยังไม่ดีขึ้ น  ประกอบกับทุกกองก็ได้ตั้ง
งบประมาณรายการค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนไว้ทุกกอง  ถ้าหากกองใดไม่ได้ไปก็คง
ใช้วิธีการโอนงบมาใช้ ได้   ดังนั้นผมจึงขอปรับลดงบประมาณค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน  ตั้งจ่ายไว้  จํานวน  70,000  บาท  ปรับลด  จํานวน  20,000  บาท  
คงเหลือตัง้จ่ายไว้  จํานวน  50,000  บาท  ผมขอเสนอเพียงเท่านี้ครับ 

นายส ารวย  กุนอก  ก็ขอเชิญท่านหัวหน้าสํานักปลัด          ได้ชี้แจงถึงหลักการและเหตุผลในการตั้ง 
(ประธานแปรญัตติฯ) งบประมาณรายการค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนให้กับที่ประชุมได้รับทราบ

ประกอบการพิจารณาแปรญัตติฯปรับลดงบประมาณในครั้งนี้  ขอเชิญครับ 
สอ.เฉลิมพล  คุณาเมือง  เรียนท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ        ท่านคณะกรรมการแปรญัตติฯ   
(หัวหน้าส านักปลัด) ผู้บริหาร   หัวหน้าส่วนราชการ    และผู้ เข้าร่วมการประชุมทุกท่านสําหรับการตั้ง

งบประมาณรายการค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของสํานักปลัดซึ่งได้ตั้งจ่ายไว้  จํานวน  
70,000  บาท  ซึ่งในส่วนสํานักปลัดมีพนักงานส่วนตําบลจํานวน  8  ราย  พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  6  ราย  รวมเป็น  14  ราย  ซึ่งจํานวนพนักงานกับจํานวนงบประมาณที่ตั้งไว้
ค่อนข้างน้อยไม่เพียงพอเพราะหากเป็นหลักสูตรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่ละ
หลักสูตรราคาหลักหมื่น  ถ้าพนักงานไปสองหรือสามคนก็คงไม่เพียงพอแล้วแต่ด้วย
สถานการณ์ปัจจุบันการระบาดของไวรัสโควิด-19กําลังระบาดอย่างมากทั่วประเทศและทั่ว
โลกเหมือนกับที่ท่านพุฒ  คําแหงพล  ได้อภิปรายไว้  หากสถานการณ์การระบาดยังไม่ดีขึ้น
ยังคงมีการติดเชื้อหลักหมื่นทุกวันการอบรมหรือประชุมต่าง  ๆ  คงจะไม่มีการอบรมหรือ
ประชุมเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ได้  ส่วนจะปรับลดเท่าใดก็แล้วแต่
ที่จะประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯจะมีมติ  ก็ขอนําเรียนชี้แจงประกอบการพิจารณา
เพียงเท่านี้คะ 

นายส ารวย  กุนอก  ท่านคณะกรรมการแปรญัตติฯท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน        หรือขอสงวน 
(ประธานแปรญัตติฯ) ความเห็นหรือสงวนคําแปรญัตติเกี่ยวกับการประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  

งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565  เพ่ือปรับลดงบประมาณรายการ 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  ตั้งจ่ายไว้  จํานวน  70,000  บาท  ปรับลด  จํานวน  
20,000  บาท  คงเหลือตั้งจ่ายไว้  จํานวน  50,000  บาท หรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 
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นายส ารวย  กุนอก  เมื่อไม่มีท่านคณะกรรมการแปรญัตติฯท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือขอสงวน 
(ประธานแปรญัตติฯ) ความเห็นหรือสงวนคําแปรญัตติฯ   ผมขอมติเห็นชอบการแปรญัตติปรับลดงบประมาณ

รายการค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  ตั้งจ่ายไว้  จํานวน  70,000  บาท  ปรับลด  
จํานวน  20,000  บาท  คงเหลือตั้งจ่ายไว้  จํานวน  50,000  บาท ตามที่ท่านประยอม  
สุขวิพัฒน์   สมาชิกสภา อบต.หนองอิเฒ่า   หมู่ที่  10  โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม  มีมติ เป็นเอกฉันท์  เห็นขอบการแปรญัตติปรับลดงบประมาณรายการ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  ตั้งจ่ายไว้  จ านวน  70,000  บาท  ปรับลด  จ านวน  
20,000  บาท  คงเหลือตั้งจ่ายไว้   จ านวน   50,000  บาท  ตามที่ท่านประยอม  
สุขวิพัฒน์   สมาชิกสภา อบต.หนองอิเฒ่า   หมู่ที่  10  เสนอญัตติ 

    -พักการประชุม  10  นาท-ี 

นายส ารวย  กุนอก  สําหรับการยื่นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ                รายจ่ายประจําปี   
(ประธานแปรญัตติฯ) งบประมาณ   พ.ศ.  2565   ก็ครบตามที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

หนองอิเฒ่าได้ยื่นแปรญัตติฯไว้  รวมรายการที่ปรับลดงบประมาณทั้งสิ้น  2  รายการ  รวม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  จํานวน  25,000  บาท  สําหรับงบประมาณที่ปรับลดท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ได้ยื่นเสนอญัตติตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ก็ขอเชิญ
ท่านนายก อบต.หนองอิเฒ่ายื่นญัตติครับ 

นายสุนทร  พิมพาค า  เรียนท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ         ท่านคณะกรรมการแปรญัตติฯ   
(นายก อบต.หนองอิเฒ่า) ท่านปลัด อบต.  หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  กระผมนายสุนทร  

พิมพาคํา  นายกอบต.หนองอิเฒ่า  ผมขอยื่นญัตติตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ดังนี้   
 แผนงานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 งานกีฬาและนันทนาการ 
 งบด าเนินงาน   

หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชาการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน     
รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต าบล  ตั้งไว้  
25,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาตําบล  เช่น  ค่าบํารุงทีม  
อุปกรณ์กีฬา  ค่าจัดสถานที่  ค่ารางวัล  ค่าจัดพิธีเปิดปิด  ค่าน้ําดื่มน้ําแข็ง  ค่าจัดทําป้าย
โครงการ  ค่าถ้วยรางวัลนักกีฬา  ค่าตอบแทนวงดุริยาง  ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจําสนาม  
ค่าตอบแทนกรรมการฯลฯ  ผมขอตั้งรายการขึ้นใหม่  จํานวน    25,000  บาท  เนื่องจาก
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ไม่ได้ตั้งรายการนี้ไว้ผมเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีและมี
ประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนและเยาวชนตําบลหนองอิเฒ่าของเรา    ซึ่งเราไม่ได้จัด
โครงการดังกล่าวนี้มานานแล้ว       หากสถานการณ์โควิด-19ดีขึ้นไม่มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมเติมอีก 
หรือประเทศไทยของเราได้มีการฉีดวัคซีนครบทุกคน   และมีการประกาศให้สามารถจัดการ
แข่งขันกีฬาได้เราก็สามารถที่จะดําเนินโครงการดังกล่าวได้      แต่ถ้าหากสถานการณ์การ
ระบาดของโควิด-19  ยังไม่ดีข้ึนและห้ามให้มีการจัดการแข่งขันกีฬางบประมาณที่เราได้ตั้ง
ไว้ก็ตกเป็นเงินสะสมขอปีงบประมาณถัดไปก็ไม่ได้หายไปไหน  ผมจึงขอเสนอญัตติตั้ง 
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รายจ่ายขึ้นใหม่  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตําบล  
จํานวน  25,000  บาท  ก็ขอนําเรียนเพียงเท่านี้ครับ   

นายส ารวย  กุนอก  ท่านคณะกรรมการแปรญัตติฯ   ท่านใดมีความเห็นขอสงวนความเห็นหรือสงวนคํา 
(ประธานแปรญัตติฯ) แปรญัตติฯตามที่ท่านนายก อบต.หนองอิเฒ่าได้ยื่นเสนอญัตติตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่   รายการ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตําบล  ตั้งไว้  25,000  บาท   
ที่ประชุม  ไม่มี 
นายส ารวย  กุนอก  เมื่อไม่มีท่านคณะกรรมการแปรญัตติฯท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือขอสงวน 
(ประธานแปรญัตติฯ) ความเห็นหรือสงวนคําแปรญัตติฯ   ผมขอมติเห็นชอบการยื่นเสนอญัตติตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่    

รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตําบล  ตั้งไว้  25,000  
บาท  โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบการยื่นเสนอญัตติตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่   รายการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต าบล  ตั้งไว้  25,000  บาท
ตามที่ท่านนายก อบต.หนองอิเฒ่า  เสนอญัตติ 

นายส ารวย  กุนอก  รวมรายการที่ปรับลดงบประมาณ  ทั้งสิ้น  2  รายการ  รวมเป็นเงินงบประมาณ 
(ประธานแปรญัตติฯ) จํานวน  25,000  บาท  และรายการตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่  1  รายการ   รวมเป็นเงิน

งบประมาณจํานวน  25,000  บาท  ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯจะได้เสนอผล
การประชุมต่อประธานสภาฯ  และประธานสภาฯจะได้ส่งรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่าต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน  ๆ 
นายส ารวย  กุนอก  มีสมาชิกคณะกรรมการแปรญัตติฯท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อท่ีประชุมอีก 
(ประธานแปรญัตติฯ) หรือไม่  ขอเชิญเสนอครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
นายส ารวย  กุนอก  หากไม่มีท่านคณะกรรมการแปรญัตติท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีก  ผมขอขอบคุณ 
(ประธานแปรญัตติฯ) ทุกท่านที่เข้าประชุมในวันนี้  และขอเลิกประชุมครับ 

เลิกประชุม   13.50  น. 
 

(ลงชื่อ)      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
       (นายภูมมินทร์  รัตนชัย) 
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565 

 
(ลงชื่อ)     
         (นายสิงห์โต  ภูหวัดอน) 

  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565 
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  (ลงชื่อ)   
         (นายคําไพ  ภูหนองโอง) 

 คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565 
 
(ลงชื่อ)   
       (นายแสงไทย  เรืองมนตรี) 

  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565 
 

(ลงชื่อ)   
      (นางศิริลักษณ์  อุปภา) 

 คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565 
 
(ลงชื่อ)    
       (นายยงยุทธ์  ดูระภักดิ์) 

  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565 

 
  (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

      (นายสํารวย  กุนอก) 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส าเนารายงานการประชุม 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่  2 
วันอังคารที่  24  สิงหาคม  2564   เวลา  08.30  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

รายช่ือผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

นายเจษฎา  ภูระบัตร 
นายแสงไทย  เรืองมนตรี 
นางค าไพ  ภูดีบุตร 
นายยงยุทธ์  ดูระภักดิ์ 
นายสุรพล  ภูครองเงิน 
นายทองเนต  ภูเทียมศรี 
นายค าไพ  ภูหนองโอง 
นายภูมิมินทร์  รัตนชัย 
นายส ารอง  กินละมาตร 
นางศิริลักษณ์  อุปภา 
นายพุฒ  ค าแหงพล 
นายชัยวัฒน์  ภูเดช 
นายสิงห์โต  ภูหัวดอน 
นายค าผัน  ภูจ าปา 
นายสงวน  มูลเสนา 
นางทองค า  ภูหัวดอน 
นายหนูจีน  ภูค าใบ 
นายส ารวย  กุนอก 
นายสุรศักดิ์  พวงมะลิ 
นายอ้ม  ภูด่านงัว 
นายประยอม  สุขวิพัฒน์ 
นายประเสริฐ  พรมมา 

ประธานสภา 
รองประธานสภา 
เลขานุการสภา 
ส.อบต.หมู่ที่  1 
ส.อบต.หมู่ที่  1 
ส.อบต.หมู่ที่  2 
ส.อบต.หมู่ที่  2 
ส.อบต.หมู่ที่  3 
ส.อบต.หมู่ที่  3 
ส.อบต.หมู่ที่  4 
ส.อบต.หมู่ที่  4 
ส.อบต.หมู่ที่  5 
ส.อบต.หมู่ที่  6 
ส.อบต.หมู่ที่  7 
ส.อบต.หมู่ที่  7 
ส.อบต.หมู่ที่  8 
ส.อบต.หมู่ที่  8 
ส.อบต.หมู่ที่  9 
ส.อบต.หมู่ที่  9 
ส.อบต.หมู่ที่  10 
ส.อบต.หมู่ที่  10 
ส.อบต.หมู่ที่  11 

เจษฎา  ภูระบัตร 
แสงไทย  เรืองมนตรี 
ค าไพ  ภูดีบุตร 
ยงยุทธ์  ดูระภักดิ์ 
สุรพล  ภูครองเงิน 
ทองเนต  ภูเทียมศรี 
ค าไพ  ภูหนองโอง 
ภูมิมินทร์  รัตนชัย 
ส ารอง  กินละมาตร 
ศิริลักษณ์  อุปภา 
พุฒ  ค าแหงพล 
ชัยวัฒน์  ภูเดช 
สิงห์โต  ภูหัวดอน 
ค าผัน  ภูจ าปา 
สงวน  มูลเสนา 
ทองค า  ภูหัวดอน 
หนูจีน  ภูค าใบ 
ส ารวย  กุนอก 
สุรศักดิ์  พวงมะลิ 
อ้ม  ภูด่านงัว 
ประยอม  สุขวิพัฒน์ 
ประเสริฐ  พรมมา 

ผู้มาประชุม  22 คน 
ผู้ขาดประชุม   - คน 
ผู้ขอลา    - คน 
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รายช่ือผู้ร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

นายสุนทร  พิมพาค า 
นายพุตสมา  ช านาญพล 
นายสมัย  ภูกันดาร 
นางสาคร  ภูวอง 
นางสุรีพร  ภูห้องเพชร 
สิบเอกเฉลิมพล  คุณาเมือง 
นางคมคิด  ภูอาภรณ์ 
นายบงการ  ค าศิริรักษ์ 
นางกานดา  วิไลสิทธิ์ 
นายสุรชัย  พิชัยเชิด 
นางสุรีพร  ขันธมูล 

นายก อบต.หนองอิเฒ่า 
รองนายก อบต.หนองอิเฒ่า 
รองนายก อบต.หนองอิเฒ่า 
เลขานุการนายก อบต.หนองอิเฒ่า 
ปลัด อบต. หนองอิเฒ่า 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองการศึกษาฯ 
นายช่างโยธา 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

ทรงศิลป์  ภูแข่งหมอก 
พุตสมา  ช านาญพล 
สมัย  ภูกันดาร 
สาคร  ภูวอง 
สุรีพร  ภูห้องเพชร 
เฉลิมพล  คุณาเมือง 
คมคิด  ภูอาภรณ์ 
บงการ  ค าศิริรักษ์ 
กานดา  วิไลสิทธิ์ 
สุรชัย  พิชัยเชิด 
สุรีพร  ขันธมูล 

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 
  เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า   ได้ตรวจรายชื่อผู้ที่ได้ลงชื่อ
ไว้ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯมาประชุม  จํานวน  2๒  คน  (รวมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล)  และมีผู้ร่วม
ประชุมจํานวน  ๑1 คน  ถือว่าครบองค์ประชุม   แล้วให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯเข้าห้องประชุม  โดย นายเจษฎา  
ภูระบัตร  ตําแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ได้ตรวจนับองค์ประชุมอีกครั้งหนึ่ง  เมื่อครบ
องค์ประชุมจึงได้กล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า          คณะผู้บริหาร   
(ประธานสภาฯ) หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ  วันนี้เป็นการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2   ประจําปี  พ.ศ.  
2564  เมื่อสมาชิกสภาฯครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองอิเฒ่า   

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  แจ้งการขอขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า      สมัย 
(ประธานสภาฯ) สามัญ  สมัยที่  3  ประจําปี  พ.ศ.  2564  ตามประกาศอําเภอยางตลาด  เรื่อง  ขอขยาย

เวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจําปี  
พ.ศ.  2564  ตามที่ขอขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  สมัย
สามัญ  สมัยที่  3  ประจําปี  พ.ศ.  2564  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565  แต่เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองอิเฒ่าไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  จึงขอขยายเวลา
ประชุมสภาฯตั้งแต่วันที่  16  สิงหาคม  2564  เป็นต้นไปนั้น  นายอําเภอยางตลาด  
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการจําเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนตําบล  จึงขยาย
เวลาการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจําปี  พ.ศ.  2564  ตั้งแต่วันที่  16   
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สิงหาคม  2564  เป็นต้นไปมีกําหนดไม่เกิน  15  วัน  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า 

ทีป่ระชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  3 ครั้งที่  1 ประจ าปีพ.ศ.  2564 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ตามท่ีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ได้แจกสําเนารายงาน 
(ประธานสภาฯ) การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั้ง

ที่  1  เมื่อวันอังคารที่  11  สิงหาคม  2564  ให้ที่ประชุมตรวจสอบแล้ว  มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากที่ประชุม  ประสงค์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติม
หรือไม่  อย่างไรขอให้เลขานุการสภาฯชี้แจงรายละเอียด  ระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้กับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่าได้รับทราบขอเชิญครับ 

นางค าไพ  ภูดีบุตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น     พ.ศ.  
(เลขานุการสภาฯ) 2547  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554  ข้อ  33  รายงานการประชุม

สภาท้องถิ่นทุกคราว  ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ  แล้วให้
ทําสําเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจสอบแล้ว
ขึ้นสองฉบับ  เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า
หนึ่งวัน  เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น 

  การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุม  ให้กระทําโดยมติของที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง  อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อสมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่มาประชุม  ลาประชุม  และขาดประชุมให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศ  
รายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่ เปิดเผย  ณ  สํานักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ 

  ข้อความใด  ๆ  อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สําคัญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม  ของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอญัตติด้วยวาจาถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติ
เห็นชอบก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ดังนั้น   จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ   สมัยที่   
(ประธานสภาฯ) 3  ครั้งที่  1  ประจําปี  พ.ศ.  2564  เมื่อวันพุธที่  11  สิงหาคม  2564  ตามเอกสารที่

แจกขอให้สมาชิสภาฯทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม  ว่าจะมีการแก้ไข
ประเด็นใดหรือไม่อย่างไร  มีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่  ขอเชิญ
ครับ  

ที่ประชุม ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดขอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุม  ผมขอมติที่ 
(ประธานสภาฯ) ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจําปี  พ.ศ.  

2564  เมื่อวันอังคารที่  11  สิงหาคม  2564  โดยการยกมือ 
มติที่ประชุม  ยกมือรับรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจําปี  พ.ศ.  

2564  เมื่อวันอังคารที่  11  สิงหาคม  2564    จํานวน  22  เสียง 
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นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมขอให้ยกมือขึ้น 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุมสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  จํานวน  0 เสียง 
มติที่ประชุม  สรุปมติที่ประชุมดังนี้ 

ผลการลงมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจําปี  2564  เมื่อวันอังคารที่  11  สิงหาคม  
2564  มีมติรับรองรายงานการประชุม  จํานวน  21  เสียง  ไม่รับรอง  จํานวน  0  เสียง   
เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  มีมติรับรองรายงานการประชุมด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระท่ี   3   เรื่อง  กระทู้ถาม 
    -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
   -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
5.1 ญัตติ   เรื่อง  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  
พ.ศ.  2565 

วาระท่ี  2  :  ขั้นแปรญัตติ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า         ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
(ประธานสภาฯ) งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565  ในวาระที่  1  ขั้นรับหลักการ

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565  และให้ความ
เห็นชอบรับหลักการไปแล้วนั้น  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  เมื่อวันพุธที่  11  สิงหาคม  2564   และได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติฯได้รายงานผลการรับคําขอแปรญัตติฯ  ซึ่งได้แจกให้กับสมาชิก
สภาฯทุกท่านแล้ว  ในการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาผลการแปรญัตติตามความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติว่าท่านสมาชิกสภาฯจะเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการ
แปรญัตติฯหรือไม่  รายละเอียดผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติฯจะได้
พิจารณาโดยละเอียดตามลําดับต่อไป  ขอให้เลขานุการฯ  ชี้แจงระเบียบ   กฎหมายที่
เกีย่วข้องให้กับที่ประชุมได้รับทราบ  ขอเชิญครับ 

นางค าไพ  ภูดีบุตร  ระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวข้อง  มีดังนี้ 
(เลขานุการสภาฯ) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  แก้ไขเพิ่มเติม

ถึงฉบับที่  7  พ.ศ.  2562  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2565  จะแปรเพ่ิมเติมรายการหรือจํานวนในรายการมิได้  แต่อาจ
แปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย  ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งให้ต้นเงินกู้  
ดอกเบี้ยเงินกู้  หรือเงินท่ีกําหนดให้จ่ายตามกฎหมาย  ประกอบกับระเบียบ 
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่  2  พ.ศ.  2554  ข้อ  50  และ  ข้อ  51  ในการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติวาระท่ีสอง  ให้ปรึกษาเรียงลําดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการ
แปรญัตติฯแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  ถ้าที่ประชุม
สภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคําแปรญัตติ  หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว  ไม่ให้
เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก  ก็ขอนําเรียนชี้แจงประกอบการ
พิจารณาเพียงเท่านี้คะ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  เรียนเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ      ได้แถลงต่อท่ีประชุมสภาองค์การ 
(ประธานสภาฯ) บริหารส่วนตําบลหนองอิฒ่า  ถึงผลการพิจารณาแปรญัตติฯขอเชิญครับ 
นายส ารวย  กุนอก  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ด้วยสภาองค์การบริหาร 
(ประธานแปรญัตติฯ) ส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ได้กําหนดระยะเวลาพิจารณาคําแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565  ให้แล้วเสร็จในวันที่  18  
สิงหาคม  2564   โดยที่ประชุมสภาได้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ   ในวันที่  
13 , 16 , 17   สิงหาคม   2564   ตั้งแต่เวลา  08.30  -  16.30  น.  ณ  ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า          ในห้วงเวลาดังกล่าวปรากฏว่า  
1.  นายประยอม  สุขวิพัฒน์  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  10   ได้ยื่นคําขอแปรญัตติฯ      
(ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ)  หน้า  13  แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  
งบดําเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว้   
10,000  บาท   ขอลด  5,000  บาท  คงเหลือตั้งจ่ายเป็นเงินจ านวน  5,000  บาท 
2.  นายพุฒ  ค าแหงพล  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  4  ได้ยื่นคําขอแปรญัตติฯ   (ตามเอกสาร
ร่างข้อบัญญัติฯ)  หน้า  15  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบดําเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  
ตั้งไว้  70,000  บาท  ขอลด   20,000  บาท  คงเหลือตั้งจ่ายเป็นเงินจ านวน  
50,000  บาท 
3. นายสุนทร  พิมพาค า  นายกอบต.หนองอิเฒ่า  ได้ยื่นคําขอแปรญัตติฯ   ตั้งรายจ่าย
ขึ้นใหม่   ในแผนงานการศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม   งานกีฬาและนันทนาการ       
งบดําเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชาการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน    ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต าบลหนองอิเฒ่า   เป็นเงินจ านวน  25,000  บาท    
จึงถือว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ   ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแปร
ญัตติฯเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งมีรายละเอียดตามบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
แปรญัตติฯที่ได้จัดส่งให้กับท่านประธานสภาฯ  ก็ขอนําเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองอิเฒ่าเพื่อพิจารณาในวาระท่ีสองและวาระที่สามต่อไป   

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ    ได้แถลงผลการพิจารณาการแปรญัตติ 
(ประธานสภาฯ) ร่างข้อบัญญัติฯ  ให้กับที่ประชุมสภาฯได้รับทราบ  ประกอบกับรายงานการประชุม

คณะกรรมการแปรญัตติฯที่ได้ส่งให้กับท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว  ต่อไปผมจะขอมติที่ 
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ประชุมว่าเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  
2565  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565    คือ  ปรับลด  2  รายการ  ตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่  1  
รายการ  ขอมติที่ประชุมเห็นชอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ พ.ศ.  2565  โดยการยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม สมาชิกสภา อบต.หนองอิเฒ่า  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 เห็นชอบ 22  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   0  เสียง 
 งดออกเสียง   0  เสียง 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  สรุปมติที่ประชุมสภา อบต.หนองอิเฒ่า  ดังนี้ 
(ประธานสภาฯ) ญัตติขอความเห็นชอบการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณ  พ.ศ.  2565  ให้ความเห็นชอบ  จ านวน  22  เสียง  ไม่ให้ความ
เห็นชอบ   จ านวน   0   เสียง   เป็นอันว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่าให้ความเห็นชอบ  ตามมติคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี    งบประมาณ     พ.ศ.   2565     ด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์  ในเวลา  11.00  น. 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน  ๆ 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน  ๆ  ต่อที่ประชุมหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม  ไม่มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอ 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน  ๆ  ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มา 
(ประธานสภาฯ) ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  และขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  3  วาระที่  3  ขั้นลงมติ  ในวันจันทร์ที่  30  สิงหาคม  
2564 

 
ปิดประชุมเวลา  11.10  น. 
 

(ลงชื่อ)      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
       (นางคําไพ   ภูดีบุตร) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 

เมื่อวันจันทร์ที่  30  สิงหาคม   2564 
 

ลงชื่อ       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสิงห์โต  ภูหัวดอน) 

 
ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสํารวย  กุนอก) 

 
ลงชื่อ     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายพุฒ  คําแหงพล) 

 
ได้รับรองจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

ในการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  3  ประจ าปี  พ.ศ.  2564 
เมื่อวันจันทร์ที่  30  สิงหาคม  2564 

 (ลงชื่อ)      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายเจษฎา  ภูระบัตร)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส าเนารายงานการประชุม 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่  3 
วันจันทร์ที่  30  สิงหาคม  2564   เวลา  08.30  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

รายช่ือผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

นายเจษฎา  ภูระบัตร 
นายแสงไทย  เรืองมนตรี 
นางค าไพ  ภูดีบุตร 
นายยงยุทธ์  ดูระภักดิ์ 
นายสุรพล  ภูครองเงิน 
นายทองเนต  ภูเทียมศรี 
นายค าไพ  ภูหนองโอง 
นายภูมิมินทร์  รัตนชัย 
นายส ารอง  กินละมาตร 
นางศิริลักษณ์  อุปภา 
นายพุฒ  ค าแหงพล 
นายชัยวัฒน์  ภูเดช 
นายสิงห์โต  ภูหัวดอน 
นายค าผัน  ภูจ าปา 
นายสงวน  มูลเสนา 
นางทองค า  ภูหัวดอน 
นายหนูจีน  ภูค าใบ 
นายส ารวย  กุนอก 
นายสุรศักดิ์  พวงมะลิ 
นายอ้ม  ภูด่านงัว 
นายประยอม  สุขวิพัฒน์ 
นายประเสริฐ  พรมมา 

ประธานสภา 
รองประธานสภา 
เลขานุการสภา 
ส.อบต.หมู่ที่  1 
ส.อบต.หมู่ที่  1 
ส.อบต.หมู่ที่  2 
ส.อบต.หมู่ที่  2 
ส.อบต.หมู่ที่  3 
ส.อบต.หมู่ที่  3 
ส.อบต.หมู่ที่  4 
ส.อบต.หมู่ที่  4 
ส.อบต.หมู่ที่  5 
ส.อบต.หมู่ที่  6 
ส.อบต.หมู่ที่  7 
ส.อบต.หมู่ที่  7 
ส.อบต.หมู่ที่  8 
ส.อบต.หมู่ที่  8 
ส.อบต.หมู่ที่  9 
ส.อบต.หมู่ที่  9 
ส.อบต.หมู่ที่  10 
ส.อบต.หมู่ที่  10 
ส.อบต.หมู่ที่  11 

เจษฎา  ภูระบัตร 
แสงไทย  เรืองมนตรี 
ค าไพ  ภูดีบุตร 
ยงยุทธ์  ดูระภักดิ์ 
สุรพล  ภูครองเงิน 
ทองเนต  ภูเทียมศรี 
ค าไพ  ภูหนองโอง 
ภูมิมินทร์  รัตนชัย 
ส ารอง  กินละมาตร 
ศิริลักษณ์  อุปภา 
พุฒ  ค าแหงพล 
ชัยวัฒน์  ภูเดช 
สิงห์โต  ภูหัวดอน 
ค าผัน  ภูจ าปา 
สงวน  มูลเสนา 
ทองค า  ภูหัวดอน 
หนูจีน  ภูค าใบ 
ส ารวย  กุนอก 
สุรศักดิ์  พวงมะลิ 
อ้ม  ภูด่านงัว 
ประยอม  สุขวิพัฒน์ 
ประเสริฐ  พรมมา 

ผู้มาประชุม  22 คน 
ผู้ขาดประชุม   - คน 
ผู้ขอลา    - คน 
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รายช่ือผู้ร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

 

นายสุนทร  พิมพาค า 
นายพุตสมา  ช านาญพล 
นายสมัย  ภูกันดาร 
นางสาคร  ภูวอง 
นางสุรีพร  ภูห้องเพชร 
สิบเอกเฉลิมพล  คุณาเมือง 
นางคมคิด  ภูอาภรณ์ 
นายบงการ  ค าศิริรักษ์ 
นางกานดา  วิไลสิทธิ์ 
นายสุรชัย  พิชัยเชิด 
นางสุรีพร  ขันธมูล 

นายก อบต.หนองอิเฒ่า 
รองนายก อบต.หนองอิเฒ่า 
รองนายก อบต.หนองอิเฒ่า 
เลขานุการนายก อบต.หนองอิเฒ่า 
ปลัด อบต. หนองอิเฒ่า 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองการศึกษาฯ 
นายช่างโยธา 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

ทรงศิลป์  ภูแข่งหมอก 
พุตสมา  ช านาญพล 
สมัย  ภูกันดาร 
สาคร  ภูวอง 
สุรีพร  ภูห้องเพชร 
เฉลิมพล  คุณาเมือง 
คมคิต  ภูอาภรณ์ 
บงการ  ค าศิริรักษ์ 
กานดา  วิไลสิทธิ์ 
สุรชัย  พิชัยเชิด 
สุรีพร  ขันธมูล 

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 
  เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า   ได้ตรวจรายชื่อผู้ที่ได้ลงชื่อ
ไว้ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯมาประชุม  จํานวน  2๒  คน  (รวมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล) และมีผู้ร่วม
ประชุมจํานวน  ๑1  คน   ถือว่าครบองค์ประชุม   แล้วให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯเข้าห้องประชุม  โดย นาย
เจษฎา  ภูระบัตร  ตําแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ได้ตรวจนับองค์ประชุมอีกครั้งหนึ่ง  
เมื่อครบองค์ประชุมจึงได้กล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอกล่าวสวัสดีท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    คณะผู้บริหารและหัวหน้า 
(ประธานสภาฯ) ส่วนที่เข้าร่วมการประชุมสภาฯในวันนี้  สําหรับวาระประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ไม่

ทราบว่ามีท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้กับท่ีประชุมได้รับทราบหรือไม่  ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม    ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ถ้าไม่มีท่านใดมีเรื่องท่ีจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผมขอผ่านไประเบียบวาระท่ีสองต่อไป 
(ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  2564 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ตามท่ีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  ได้แจกสําเนารายงาน 
(ประธานสภาฯ) การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั้ง

ที่  2  เมื่อวันอังคารที่  24  สิงหาคม  2564  ให้ที่ประชุมตรวจสอบแล้ว  มีสมาชิกสภาฯ
ท่านใดเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากที่ประชุม  ประสงค์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติม
หรือไม่  อย่างไรขอให้เลขานุการสภาฯชี้แจงรายละเอียด  ระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้กับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่าได้รับทราบขอเชิญครับ 
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นางค าไพ  ภูดีบุตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น     พ.ศ.  
(เลขานุการสภาฯ) 2547  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554  ข้อ  33  รายงานการประชุม

สภาท้องถิ่นทุกคราว  ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ  แล้วให้
ทําสําเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจสอบแล้ว
ขึ้นสองฉบับ  เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า
หนึ่งวัน  เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น 

  การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุม  ให้กระทําโดยมติของที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง  อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อสมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่มาประชุม  ลาประชุม  และขาดประชุมให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศ  
รายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย  ณ  สํานักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ 

  ข้อความใด  ๆ  อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สําคัญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม  ของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอญัตติด้วยวาจาถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติ
เห็นชอบก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ดังนั้น   จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ   สมัยที่   
(ประธานสภาฯ) 3  ครั้งที่  2  ประจําปี  พ.ศ.  2564  เมื่อวันอังคารที่  24  สิงหาคม  2564  ตาม

เอกสารที่แจกขอให้สมาชิสภาฯทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม  ว่าจะมีการ
แก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร  มีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่  
ขอเชิญครับ  

ที่ประชุม ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดขอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุม  ผมขอมติที่ 
(ประธานสภาฯ) ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจําปี  พ.ศ.  

2564  เมื่อวันอังคารที่  24  สิงหาคม  2564  โดยการยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  ยกมือรับรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจําปี  พ.ศ.  

2564  เมื่อวันอังคารที่  24  สิงหาคม  2564    จํานวน  22  เสียง 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมขอให้ยกมือขึ้น 
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม   ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  จํานวน  0 เสียง 
   สรุปมติที่ประชุมดังนี้ 

ผลการลงมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจําปี  2564  เมื่อวันอังคารที่  24  สิงหาคม  
2564  มีมติรับรองรายงานการประชุม  จํานวน  22  เสียง  ไม่รับรอง  จํานวน  0  เสียง   
เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  มีมติรับรองรายงานการประชุมด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์
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ระเบียบวาระท่ี   3   เรื่อง  กระทู้ถาม 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
5.1 ญัตติ   เรื่อง   ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ  พ.ศ.  2565 

วาระท่ี  3  :  ขั้นลงมติ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ในวาระท่ี  2     ขั้นแปรญัตติซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า     ได้ 
(ประธานสภาฯ) ดําเนินการประชุมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

หนองอิเฒ่า  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  เมื่อวันอังคารที่  24  สิงหาคม  2564  
บัดนี้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่าได้ประสานงานกับผู้บริหารในการจัดทําร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565  ขึ้นใหม่ตามมติของ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่าเรียบร้อยแล้ว  จึงนําเข้าสภาเพ่ือพิจารณาว่าจะ
ให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  
2565  หรือไม่  ก่อนที่สภาจะมีการลงมติผมให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองอิเฒ่า  ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับที่ประชุมได้รับทราบ  ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯครับ 

นางค าไพ  ภูดีบุตร  คะสําหรับระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวข้องได้แก่  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
(เลขานุการสภาฯ) ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554  

ข้อ  52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร  และในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565  ต่อไป   

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ตามท่ีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า      ได้ชี้แจงถึงระเบียบ   
(ประธานสภาฯ) กฎหมายให้กับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่าได้รับทราบแล้ว  ผม

จึงขอถามมติที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565  หรือไม่  ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองอิเฒ่าให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2565  ขอให้ยกมือขึ้นครับและขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองอิเฒ่าได้นับด้วยครับ 

มติที่ประชุม สมาชิกสภา อบต.หนองอิเฒ่า  ยกมือให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 เห็นชอบ 22  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   0  เสียง 
 งดออกเสียง   0  เสียง 
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นายเจษฎา  ภูระบัตร  สรุปมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่าดังนี้      ญัตติขอความ 
(ประธานสภาฯ) เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565  มีผู้ให้

ความเห็นชอบ  จํานวน  22  เสียง  ไม่เห็นชอบ  จํานวน  0  เสียง  งดออกเสียง  0  เสียง   
เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ให้ความเห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   งบประมาณ   พ.ศ.   2565    ด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์   เวลา  11.30  น.  เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองอิเฒ่า  ให้ความเห็นชอบในการตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
งบประมาณ  พ.ศ.  2565  แล้วจะนําเสนอนายอําเภอยางตลาดเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  
เพ่ือนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่าจะได้ประกาศใช้ต่อไป 

ทีป่ระชุม รับทราบ 

 5.2  ญัตติ  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ  พ.ศ.  2564  กรณียังไม่ได้ก่อนหนี้ผูกพัน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง   

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า        ผู้เสนอญัตติได้ชี้แจง 
(ประธานสภาฯ) รายละเอียดให้กับที่ประชุมได้รับทราบประกอบการพิจารณา  ขอเชิญครับ 
นายสุนทร  พิมพาค า  ครับสําหรับญัตติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ   
(นายก อบต.หนองอิเฒ่า) พ.ศ.  2564  ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถบรรทุก(ดีเซล)  ขนาด  1  ตัน  

ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  2,400  ซีซี  หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า  110  
กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน  2  ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ  จํานวน  1  คัน  เป็นเงิน  854,000  
บาท  ของกองคลังส่วนรายละเอียดขอให้ทางผู้อํานวยการกองคลัง  ได้ชี้แจงถึงหลักการ
และเหตุผลให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอเชิญผู้อํานวยการกองคลังชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยต่อที่ประชุมเพ่ือใช้ 
(ประธานสภาฯ) ประกอบการพิจารณาต่อไป 
นางคมคิด  ภูอาภรณ์  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ 
(ผอ.กองคลัง) รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  แก้ไขเพ่ิมเติม

(ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2561  ข้อ  59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ ดิน  และ
สิ่งก่อสร้าง  ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี    
ก็ขอชี้แจงถึงการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(ดีเซล)  ขนาด  1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  2,400  ซีซี  หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า   กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน  2  ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ  จํานวน  1 
คัน  ราคา  854,000  บาท  กองคลังได้ดําเนินการจัดซื้อใหม่อีกครั้ง  ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง  เกรงว่าอาจมีเหตุของการ
อุทธรณ์จะทําให้การทําสัญญาซื้อขายไม่ทันในห้วงปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ประกอบ
กับใกล้สิ้นปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  แล้วคาดว่าการดําเนินการตามโครงการดังกล่าวมิ
อาจเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ประกอบกับ 
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คณะกรรมการฯพิจารณาผลฯได้ยื่นเรื่องการอุทธรณ์เหตุผลที่ไม่พิจารณาของผู้ยื่นอุทธรณ์
เพราะตามประกาศคุณลักษณะเฉพาะข้อที่  6  เงื่อนไขและการรับประกัน(3)ที่กําหนดไว้
ว่าผู้ประกอบการต้องมีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศอย่างน้อยจังหวัดละ   
1  แห่ง  พร้อมแสดงชื่อที่อยู่และสถานที่ตั้งศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นข้อเสนอ  
เนื่องจากหน่วยงานผู้จัดซื้อหรือผู้ให้ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งคือองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนงอิเฒ่า  สํานักงานตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  1  ตําบลหนองอิเฒ่า  อําเภอยางตลาด  จังหวัด
กาฬสินธุ์  ปรากฏตามเอกสารที่ยื่นข้อเสนอบริษัทพลภพ  โฟตอน  จํากัด  มีศูนย์บริการที่
ได้มาตรฐานทั้งหมดทั่วประเทศ  25  จังหวัด  รวม  29  แห่งเท่านั้น  ซึ่งไม่เป็นไปตาม
ประกาศคุณลักษณะเฉพาะของทางราชการ  อีกอย่างรถยนต์โฟตอนเป็นรถยนต์นําเข้ามา
จําหน่ายในประเทศไทยยังไม่นาน  ไม่เป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วไปตามมาตรฐานสากล  จาก
หน่วยงานราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรอิสระ  คณะกรรมการพิจาณาผลฯ
ได้พิจารณาแล้วว่าศูนย์บริการมีประโยชน์กับทางราชการเป็นอย่างมากเพราะยานพาหนะที่
จัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางไปติดต่อราชาการ  ประชุม  และ
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง  ๆ  หน่วยงานของรัฐของคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  จําเป็นต้อง
เดินทางไปติดต่อราชการต่างจังหวัดซึ่งมีระยะทางมากกว่า  200  กิโลเมตร  หากเกิด
เหตุการณ์เครื่องยนต์ขัดข้องในขณะเดินทางจะเกิดปัญหาในการซ่อมบํารุงและค่าใช้จ่ายใน
การลากจูงเพ่ิมข้ึนโดยไม่มีเหตุจําเป็น  ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่ามีข้อจํากัด
ด้านงบประมาณ  อาจส่งผลให้ขาดเสถียรภาพในด้านการเงินการคลังในระยะยาวได้ จึง
ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.หนองอิเฒ่า  ได้พิจารณาอนุมัติขยายเวลาการเบิกเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  เพื่อทําการเบิกจ่ายในปีงบประมาร  พ.ศ.  2564  ต่อไป 

ที่ประชุม  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว  จึงขอความเห็นชอบว่าจะอนุมัติให้ขยายเวลาเบิก 
(ประธานสภาฯ) จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  หรือไม่  ท่านใดเห็นควร

อนุมัติให้ยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม  อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  

พ.ศ.  2564  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 เห็นชอบ 22  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   0  เสียง 
 งดออกเสียง   0  เสียง 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  สรุปมติที่ประชุมสภา อบต.หนองอิเฒ่า  ดังนี้ 
(ประธานสภาฯ) ผลการลงมติ   อนุ มัติ ให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณ  พ.ศ.  2564  ปรากฏว่าเห็นชอบ  จ านวน  22  เสียง  ไม่เห็นชอบ  0  
เสียง  งดออกเสียง  0  เสียง  เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  
อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.  
2564  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 
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5.3  ญัตติ    เรื่อง  พิจารณาขออนุ มัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ  พ.ศ.  2564  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (กองช่าง) 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  สําหรับญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์      ที่ดินและ 
(ประธานสภาฯ) สิ่งก่อสร้าง  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของกองช่าง  รายการขุดวางท่อระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด   0.40 x 1.00พร้อมบ่อพักน้ํา   ก็ขอให้ท่านนายก อบต.
หนองอิเฒ่า  ท่านสุนทร  พิมพาคํา  ได้นําเรียนต่อที่ประชุมด้วยครับ 

นายสุนทร  พิมพาค า  ตามท่ีได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  เพ่ือพิจารณาขอ 
(นายก อบต.หนองอิเฒ่า)อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  25๖4  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  จํานวน  1  รายการ  เป็นจํานวน
เงิน  54,800 บาท   ซึ่งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ 
ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นซึ่งสามารถกระทําได้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2563    ข้อ  2๗  สว่น
หลักการและเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องขออนุมัติโอนงบประมาณต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  เพ่ือประกอบการพิจารณาก็ขอเชิญนายช่างโยธาชี้แจงต่อที่ประชุม 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ส่วนรายละเอียดก็ขอให้ทางท่านนายช่างโยธา         ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯได้ 
(ประธานสภาฯ) รับทราบประกอบการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณในครั้งนี้ด้วย  ขอเชิญครับ 
นายสุรชัย  พิชัยเชิด  เรียนท่านประธานสภาฯ     สมาชิกสภาฯทุกท่าน     ท่านนายก อบต.หนองอิเฒ่า   
(นายช่างโยธา) ท่านปลัด อบต.หนองอิเฒ่า   และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน   ก็ขอนําเรียนชี้แจงถึง

เหตุผลความจําเป็นประกอบการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณในครั้งนี้  อ้างถึงนายสงวน  
มูลเสนา  สมาชิกสภาฯ  บ้านคํามะยาง  หมู่ที่  7  ได้ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์  
เนื่องจากหน้าฝนน้ําท่วมขังถนนทางเข้าหมู่บ้านจนถึงถนนใหญ่ข้างสวนแม่กัลยา  กาสีแพง  
ทําให้ได้รับความเดือดร้อนจึงทําหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้ามายังทางองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองอิเฒ่าเพ่ือขอความอนุเคราะห์  และทางกองช่างโดย ผอ.กองช่าง  ได้
มอบหมายให้ผม  นายสุรชัย  พิชัยเชิด  ตําแหน่ง นายช่างโยธาชํานาญงาน  ได้ออกสํารวจ
พ้ืนที่ตามท่ีนายสงวน  มูลเสนา  สมาชิกสภาฯ บ้านคํามะยาง  หมู่ที่  7  แจ้งพบว่าพ้ืนที่ดัง
กล่าวถึงช่วงฤดูฝนจะมีน้ําท่วมขังระบายน้ําไม่ทันจึงทําให้พ้ืนที่ใกล้เคียงได้รับความ
เดือดร้อน  จากการสํารวจพ้ืนที่พบว่าร่องระบายน้ําในปัจจุบันเป็นร่องดินปกคลุมด้วยหญ้า
จํานวนมากจึงทําให้ระบายน้ําไม่ทัน  เห็นควรขุดวางท่อระบายน้ําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.40x1.00  เมตร(ชนิดปากลิ้นรางท้องถิ่น)  จํานวน  31  ท่อนพร้อมบ่อพักน้ํา  จํานวน  
4  บ่อ  เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวเห็นควรพิจารณาจัดหางบประมาณเพ่ือดําเนิ นการ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ําท่วมขัง  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือ
มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  โครงการขุดวางท่อระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด   0.40 x 1.00  พร้อมบ่อพักน้ํา  จํานวน  1  รายการ
เป็นเงินจํานวน  54,800  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 โอนลด 
 กองช่าง   

แผนงานเคหะและชุมชน 
 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 1. รายการค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  100,000   บาท

งบประมาณคงเหลือก่อนขออนุมัติโอนงบประมาณ  จํานวน  87,600  บาท  ขออนุมัติ
โอนลดเป็นเงิน  จํานวน  54,800  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังขออนุมัติโอนลด  
จํานวน  32,800  บาท 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 กองช่าง 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 1.  รายการโครงการขุดวางท่อรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด   0.40 x 

1.00  พร้อมบ่อพักน้ า  จ านวน  54,800  บาท  รายละเอียดตามประมาณการ  อบต.
หนองอิเฒ่า  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565   
เ พ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่   2  ลําดับที่   77  หน้า  28 )  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 3842  ลว. 30  มิ.ย.  2563 
รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จ านวน  1  รายการ  เป็นเงิน  54,800  บาท 
 ทั้งนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2563  หมวด  4  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  เพ่ือให้การ
ดําเนินการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  และไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  ผมจึงขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จํานวน  1  รายการ  เป็นจํานวนเงิน  54,800  บาท  ก็ขอ
นําเรียนต่อที่ประชุมเพียงเท่านี้ครับ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร         ครับมีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) ครับ  ถ้าไม่มีท่านสมาชิสภาฯท่านใดจะอภิปรายอีก  ผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า  สมาชิก

สภาฯท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  เพ่ือไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการขุดวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด   0.40 
x 1.00  พร้อมบ่อพักน้ํา  จํานวน  1  รายการ  เป็นเงินจํานวน  54,800  บาท   ผมขอ
มติด้วยการยกมือครับ 
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มติที่ประชุม   อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายฯ   ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ.  2564  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  รายการโครงการขุดวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด   0.40 x 1.00  พร้อมบ่อพักน้ า  จ านวน  1  
รายการเป็นเงิน   จ านวน  54,800  บาท  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์   

 -   เห็นชอบ  22  เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   0  เสียง 
-  งดออกเสียง    0  เสียง 

5.4  ญัตติ   เรื่อง  พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2564  ในหมวดค่าใช้สอย  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    (ส านักปลัด) 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับสําหรับญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ   
(ประธานสภาฯ) พ.ศ.  2564  ขอเชิญท่านนายก อบต.หนองอิเฒ่า  ได้นําเรียนชี้แจงถึงการขออนุมัติโอน

งบประมาณในครั้งนี้  ขอเชิญครับ 
นายสุนทร  พิมพาค า  ผมขอเสนอญัตติพิจารณาขออนุมัต ิ         โอนเงินงบประมาณในหมวดค่าใช้สอย   
(นายก อบต.หนองอิเฒ่า) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกันการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  ๆ  

รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  จํานวน  300,000  บาท    เพ่ือไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  รายการค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน  ตู้เหล็กบานเลื่อน(แบบบาน
กระจก)  จํานวน  2  หลัง  ๆ  ละ  5,300  บาท  เป็นเงิน  จํานวน  10,600  บาท  
ส่วนรายละเอียดขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  ได้นําเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมสภา อบต.
หนองอิเฒ่า  ถึงการขออนุมัติโอนงบประมาณในครั้งด้วย 

นางธิดารัตน์  ภูเพ็งใจ  เรียนท่านประธานสภา อบต.หนองอิเฒ่า  ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน  และหัวหน้า 
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ) ส่วนราชการทุกคน    สําหรับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี   งบประมาณ   

พ.ศ.  2564  ในหมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกันการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  ๆ  รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  จํานวน  
300,000  บาท    เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   รายการค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน  
ตู้เหล็กบานเลื่อน(แบบบานกระจก)  จํานวน  2  หลัง  ๆ  ละ  5,300  บาท  เป็นเงิน  
จํานวน  10,600  บาท   
หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น  
พ.ศ.  2563  หมวด  4  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง   ที่ทําให้ลักษณะ   ปริมาณ   คุณภาพเปลี่ยน   หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
โอนลด 
ส านักปลัด 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป   
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งบด าเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  ๆ    
รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  ตั้งไว้  300,000  บาท  งบประมาณ
คงเหลือก่อนขออนุมัติโอนงบประมาณ  จํานวน   129,000  บาท  ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้  
จํานวน   10,600   บาท   งบประมาณคงเหลือหลังขออนุมัติ โอนลด   จํานวน  
118,400  บาท 

    รวมขออนุมัติโอนลด  จ านวน  1  รายการ  เป็นเงินจ านวน  10,600  บาท    

    โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    ส านักปลัด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป     
งานบริหารงานทั่วไป    
งบลงทุน    
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน      
1.  รายการค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน(แบบบานกระจก)  ตั้งไว้  0  บาท  คงเหลือก่อนขอ
อนุมัติโอนงบประมาณ  จํานวน  0  บาท  ขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งนี้  จํานวน  
10,600  บาท    รวมเป็นเงินที่ขออนุมัติโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จํานวน  10,600  
บาท   เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน(แบบบานกระจก)  จํานวน  2  หลัง  ๆ  ละ  
5,300  บาท  รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  จํานวน  10,600  บาท  โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะดังนี้ 
1.  เป็นตู้เหล็กเอกสาร  มีขนาดไม่น้อยกว่า  149x40x87  เซนติเมตร 
2.  โครงตู้ทํากระจกเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า  0.6  มิลลิเมตร  พับ  และเชื่อมอาร์คขึ้น
โครงตู้ 
3.  บานประตูกระจกทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า  0.5  มิลลิเมตร  พับและอาร์คขึ้น
รูปยึดติดกับแผ่นกระจกใส่หนา  0.3  มิลลิเมตร 
4.  บานเลื่อนหน้าลิ้นชักทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า  0.5  มิลลิเมตร  พับและอาร์ค
ขึ้นรูปกระจกล็อกด้วยระบบกุญแจ 
5.  มือจับเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป  มีความคงทุนแข็งแรง 
6.  ชั้นวางเอกสารเป็นเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า  0.5  มิลลิเมตร  พับขึ้นรูปเสริมความ
แข็งด้วยแผ่นพับขึ้นรูปและอาร์คใส่ชั้นวางของ 
7.  ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมด  ก่อนพ่นสีจะต้องผ่านการล้างคราบไขมันด้วยเคมี Bio  
cleaner  และเคลือบผิวเหล็กด้วยเคมี  Dry  Inplace  Organic  Coating  เพ่ือป้องกันสนิม
และเพ่ิมการยึดเกาะของสี  โดยเคมีที่ใช้ไม่มีโลหะหนักและสารก่อมะเร็ง  จากนั้นนําไปอบแห้ง
ที่อุณหภูมิ  200-220  องศาเซลเซียส  นาน  10  นาที 
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โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  1  รายการ  เป็นเงินจ านวน  10,600  บาท    
ขอนําเรียนต่อที่ประชุมเพียงเท่านี้ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร         ครับมีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) ครับ  ถ้าไม่มีท่านสมาชิสภาฯท่านใดจะอภิปรายอีก  ผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า  สมาชิก

สภาฯท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  เพ่ือไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน(แบบบานกระจก)  จํานวน  2  หลัง  ๆ  ละ  
5,300  บาท  รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  จํานวน  10,600  บาท  ผมขอมติโดยการยก
มือครับ 

มติที่ประชุม   อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายฯ   ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ.  2564  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน
(แบบบานกระจก)  จ านวน  2  หลัง  ๆ  ละ  5,300  บาท  รวมเป็นเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น  จ านวน  10,600  บาท  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์   

 -   เห็นชอบ  22  เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   0  เสียง 
-  งดออกเสียง    0  เสียง 

5.5  ญัตติ   เรื่อง  พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2564  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (กองคลัง) 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับสําหรับญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ   
(ประธานสภาฯ) พ.ศ.  2564  ขอเชิญท่านนายก อบต.หนองอิเฒ่า  ได้นําเรียนชี้แจงถึงการขออนุมัติโอน

งบประมาณในครั้งนี้  ขอเชิญครับ 
นายสุนทร  พิมพาค า  ตามท่ีผมไดเ้สนอญัตติพิจารณาขออนุมัติ      โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี   
(นายก อบต.หนองอิเฒ่า) งบประมาณ  พ.ศ. 2564  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของกองคลัง    ส่วนรายละเอียด

ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  ได้นําเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมสภา อบต.หนองอิเฒ่า  ถึงการขอ
อนุมัติโอนงบประมาณในครั้งด้วย 

นางคมคิด  ภูอาภรณ์  เรียนท่านประธานสภา อบต.หนองอิเฒ่า  ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน  และหัวหน้า 
(ผอ.กองคลัง)  ส่วนราชการทุกคน    สําหรับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี   งบประมาณ   

พ.ศ.  2564  ในหมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกันการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  ๆ  รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  จํานวน  
300,000  บาท    เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   รายการค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน   
ตู้เหล็กบานเลื่อน(แบบบานกระจก)  จํานวน  2  หลัง  ๆ  ละ  5,300  บาท  เป็นเงิน  
จํานวน  10,600  บาท   
หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น  
พ.ศ.  2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  2 และ  3)  พ.ศ.  2543 หมวด  4  การโอน
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า 
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ครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
โอนลด 
กองคลัง 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
1.  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  2,013,600  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนขอ
อนุมัติโอนงบประมาณ  จํานวน   206,105   บาท  ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้   จํานวน   
43,800   บาท   งบประมาณคงเหลือหลังขออนุมัติโอนลด   จํานวน  162,305  บาท 

    รวมขออนุมัติโอนลด  จ านวน  1  รายการ  เป็นเงินจ านวน   43,800  บาท    

    โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    กองคลัง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป     
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน    
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน      
1.  รายการค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน(แบบบานกระจกสูง)  ตั้งไว้  0  บาท  คงเหลือก่อน
ขออนุมัติโอนงบประมาณ  จํานวน  0  บาท  ขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งนี้  จํานวน  
30,000  บาท   รวมเป็นเงินที่ขออนุมัติโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จํานวน  30,000  
บาท   เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน(แบบบานกระจกแบบสูง)   จํานวน   5  หลัง  ๆ  
ละ  6,000  บาท  รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  จํานวน  30,000  บาท  โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะดังนี้ 
-  โครงสร้างแข็งแรง  สามารถเก็บแฟ้มเอกสารหรือเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง  ๆ  ได้ 
-  โครงตู้ผลิตจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า  0.6  มิลลิเมตร 
-  บานเลื่อนกระจก  2  บาน  พร้อมกุญแจล็อค 
-  มือจับพลาสติกมีความคงทนแข็งแรง 
-  มีแผ่นชั้นวางเอกสารสามารถปรับระดับสูง – ต่ําได้ 
-  ขนาดไม่น้อยกว่า  (W)118.8x(D)45.7x(H)183  เซนติเมตร 
-  สินค้ารับประกันคุณภาพอย่างน้อย  1  ปี 
2.  รายการค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน  ตั้งไว้  0  บาท  คงเหลือก่อนขออนุมัติโอนงบประมาณ  
จํานวน  0  บาท  ขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งนี้  จํานวน  11,200  บาท  เพ่ือเป็น
ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน  จํานวน  2  ตัว  ๆ  ละ  5,600  บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  จํานวน  
11,200  บาท  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
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1.  มขีนาด  ยาวxกว้างxสูง  ไม่น้อยกว่า  150x60x75  เซนติเมตร 
2.  พ้ืนโต๊ะด้านบนเป็นไม้  Particle  Board  หรือวัสดุดีกว่า  ความหนาไม่น้อยกว่า  25  
มิลลิเมตร  ปิดผิดด้วยเมลามีนสีลายไม้  หรือสีอื่น  ๆ  ทนการขีดข่วนป้องกันการซึมของน้ํา
และความชื้น  และการวางภาชนะที่มีความร้อน  ส่วนขอบโดยรอบปิดผิวด้วย  PVC  หรือวัสดุ
อ่ืน  ๆ  ที่ดีกว่าตามมาตรฐานผู้ผลิต 
3.  แผ่นด้านข้างขาโต๊ะ  และแผ่นปิดด้านหน้าโต๊ะเป็นไม้  Particle  Board  หรือวัสดุดีกว่า
ความหนาไม่น้อยกว่า  15  มิลลิเมตร  ปิดพ้ืนผิวด้วยเมลามีน  หรือวัสดุดีกว่าและส่วนของ
โดยรอบปิดผิวด้วยวัสดุ  PVC  หรือวัสดุอ่ืน  ๆ  ที่ดีกว่า  ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
4.  ตู้ลิ้นชักใส่เอกสารมี  3  ลิ้นชัก  สามารถล็อกอัตโนมัติพร้อมกันทั้ง  3  ลิ้นชัก  ทั้งซ้าย
และขวา 
5.  ตัวโต๊ะมีลิ้นชักกลาง 
6.  วัสดุและอุปกรณ์ท่ีประกอบทั้งหมด  ต้องมีความมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐาน 
7.  กระจกโต๊ะ  มีขนาดไม่น้อยกว่า  150  เซนติเมตร  x 75  เซนติเมตร 
8.  เป็นกระจกใสแผ่นเรียบหนาไม่น้อยกว่า  0.5  มิลลิเมตร 
9.  ผ่านการลบมุมเพ่ือให้เข้ากับหน้าโต๊ะได้พอดี 
3.  เก้าอ้ีส านักงานมีท้าวแขน  ตั้งไว้  0  บาท  คงเหลือก่อนขออนุมัติโอนงบประมาณ  
จํานวน  0  บาท  ขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งนี้  จํานวน  2,600  บาท  เพ่ือเป็น
ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสํานักงานมีท้าวแขน  จํานวน  1  ตัว  ๆ  ละ  2,600  บาท  รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น  จํานวน  2,600  บาท  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
1.  ขนาดไม่น้อยกว่า  58x63x101-111  เซนติเมตร 
2.  โครงสร้างตัวเก้าอ้ีเป็นโครงไม้อัดขึ้นรูป 
3.  ตัวเก้าอ้ี  บุด้วยฟองน้ําวิทยาศาสตร์  บุด้วยหนังเทียม 
4.  ที่ท้าวแขนเป็นเหล็กชุบโครเมียมรูปไข่  ตัดขึ้นหน้าแขนบุด้วย  PVC 
5.  แก้วเก้าอ้ีปรับระดับความสูง – ต่ํา  เป็นระบบไฮโดรลิค 
6.  ขาเก้าอ้ีเป็นเหล็กชุบโครเมียม  5  แฉก  พร้อมล้อเลื่อน  PU 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  3  รายการ  เป็นเงิน  43,800  บาท 

โอนลด 
ส านักปลัด 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  
งบด าเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  ๆ    
1.  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปและเลือกตั้งซ่อม  ตั้งไว้  200,000  
บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนขออนุมัติโอนงบประมาณ  จํานวน  100,000 บาท  ขอ 
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อนุมัติโอนลดครั้งนี้  จํานวน   60,000  บาท   งบประมาณคงเหลือหลังขออนุมัติโอนลด   
จํานวน  40,000  บาท 

    รวมขออนุมัติโอนลด  จ านวน  1  รายการ  เป็นเงินจ านวน  60,000  บาท    

    โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    กองคลัง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป     
งานบริหารงานคลัง    
งบลงทุน    
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์     
1.  รายการค่าจัดซื้อเครื่องคอริ่ง  ตั้งไว้  0  บาท   คงเหลือก่อนขออนุมัติโอนงบประมาณ  
จํานวน  0  บาท  ขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งนี้  จํานวน  60,000  บาท  รวมเป็น
เงินที่ขออนุมัติโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จํานวน  60,000  บาท   เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอริ่ง  จํานวน   1  ชุด   รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  จํานวน  60,000  บาท  โดย
มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
1.  เครื่องคอริ่ง  จํานวน  1  ชุด  คุณลักษณะเฉพาะประกอบด้วย 
1.1  เครื่องคอริ่ง  3,500  วตัต์ 
 -  กําลังเครื่อง  3,500  วัตต ์
 -  แรงดันไฟฟ้าสลับ  220V 
 -  น้ําหนักโดยประมาณ  25  กิโลกรัม 
1.2  กระบอกเจาะคอนกรีต  4  นิ้ว 
 -  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  4  นิ้ว  หรือ  102  มิลลิเมตร 
 -  ความยาวกระบอก  40  เซนติเมตร 
 -  เชื่อมฟันแบบเลเซอร์ 
1.3  เครื่องกําเนิดไฟฟ้าชนิดเบนซิน 
 -  ควบคุมแรงดันไฟฟ้าโดยใช้  Auto Voltage Regulation 
 -  กําลังไฟฟ้าใช้งานปกติ  5 KW 
 -  แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ  220V 
 -  กําลังเครื่องยนต์สูงสุด  8.5  KW 
1.4  แท่นยึดสําหรับเจาะถนน 
 -  น้ําหนักแทนโดยประมาณ  25  กิโลกรัม 
 -  ความยาวแท่นเจาะ  85  เซนติเมตร 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  1  รายการเป็นเงิน  จ านวน  60,000  บาท 
รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น   4  รายการเป็นเงิน  จ านวน  103,800  บาท 
 ทั้งนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  2  และ  3)พ.ศ.   
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2543   หมวด  4  ข้อ  27  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน  
และสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  เพ่ือให้การดําเนินการตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  และไม่เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  ก็ขอนําเรียนเพียงเท่านี้คํา 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีสมาชิสภาฯท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตาม 
(ประธานสภาฯ) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  ของกองคลังเพ่ือไปตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม ่ 4  รายการเป็นเงิน  จํานวน  103,800  บาท   
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของตนหรือไม่ครับ/สรุปว่า 
(ประธานสภาฯ)  ไม่มี  ฉะนั้น  กระผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า  สมาชิกสภาฯท่านใด  อนุมัติให้โอน

งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.   2564  
ของกองคลังเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  4  รายการเป็นเงินทั้งสิ้น  จํานวน  103,800  
บาท  โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม   อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายฯ  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ.  2564  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  4  รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น   
จ านวน  103,800  บาท  ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท ์

 -   เห็นชอบ  22  เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   0  เสียง 
-  งดออกเสียง   0  เสียง 

5.6  ญัตติ   เรื่อง  พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (กองการศึกษาฯ) 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  สําหรับญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี      งบประมาณ   
(ประธานสภาฯ) พ.ศ.  2564  ขอเชิญท่านนายก อบต.หนองอิเฒ่า  ได้นําเรียนชี้แจงถึงการขออนุมัติโอน

งบประมาณในครั้งนี้  ขอเชิญครับ 
นายสุนทร  พิมพาค า  ตามท่ีไดเ้สนอญัตติพิจารณาขออนุมัติ        โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี   
(นายก อบต.หนองอิเฒ่า) งบประมาณ  พ.ศ.  2564  ของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ส่วนรายละเอียด

ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  ได้นําเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมสภา อบต.หนองอิเฒ่า  ถึงการขอ
อนุมัติโอนงบประมาณในครั้งด้วย 

นางกานดา  กอร์ดัสชัวนี่  เรียนท่านประธานสภา อบต.หนองอิเฒ่า     ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน      คณะ 
(ผอ.กองการศึกษาฯ) ผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน  สําหรับการขออนุมัติโอน

งบประมาณรายจ่ายประจําปี   งบประมาณ  พ.ศ.  2564   ในหมวดค่าวัสดุ      ประเภท
วัสดุสํานักงาน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานเพ่ือใช้ในการการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  เช่น  กระดาษชนิดต่าง  ๆ  ธงชาติ  ธงตราสัญลักษณ์  ปากกา  
ดินสอ  แฟ้มเก็บเอกสาร  และวัสดุอื่น   ๆ  ที่จําเป็น(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)เป็นไป 
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ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลว.  
27  มิถุนายน  25589  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842  
ลว.  30  มิถุนายน  2563  ตั้งไว้  30,000  บาท    เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
รายการค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน  ตู้เหล็กบานเลื่อนบานกระจกสูง  จํานวน  1  หลัง  ๆ  
ละ  6,000  บาท  เป็นเงิน  จํานวน  6,000  บาท  โดยมีเหลักการและเหตุผลความ
จําเป็นดังนี้ 
โอนลด 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไป   
งบด าเนินงาน  
หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุส านักงาน 
1.  ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน  ตั้งไว้  30,000  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนขออนุมัติ
โอนงบประมาณ  จํานวน   24,424  บาท  ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้  จํานวน   6,000   บาท   
งบประมาณคงเหลือหลังขออนุมัติโอนลด   จํานวน  18,424  บาท 

    รวมขออนุมัติโอนลด  จ านวน  1  รายกา0ร  เป็นเงินจ านวน  6,000  บาท    

    โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนงานการศึกษา     
งานบริหารงานทั่วไป    
งบลงทุน   
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน      
1.  รายการค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนบานกระจกสูง  ตั้งไว้  0  บาท  คงเหลือก่อนขอ
อนุมัติโอนงบประมาณ  จํานวน  0  บาท  ขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งนี้  จํานวน  
6,000  บาท    รวมเป็นเงินที่ขออนุมัติโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จํานวน  6,000  
บาท   เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนบานกระจกสูง   จํานวน  1  หลัง  ๆ  ละ  6,000  
บาท  รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  จํานวน  6,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
1.  โครงสร้างแข็งแรง  สามารถเก็บแฟ้มเอกสารหรือเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง  ๆ  ได้ 
2.  โครงตู้ผลิตจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า  0.6  มิลลิเมตร 
3.  บานเลื่อนกระจก  2  บาน  พร้อมกุญแจล็อค 
4.  มือจับพลาสติกมีความคงทนแข็งแรง 
5.  มีแผ่นชั้นวางเอกสารสามารถปรับระดับสูง – ต่ําได้ 
6.  ขนาดไม่น้อยกว่า  (W)118.8x(D)45.7x(H)183  เซนติเมตร 
7.  สินค้ารับประกันคุณภาพอย่างน้อย  1  ปี 
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รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  1  รายการ  เป็นเงิน  6,000  บาท 
 ทั้งนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  2  และ  3)พ.ศ.  
2543   หมวด  4  ข้อ  27  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน  
และสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  เพ่ือให้การดําเนินการตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า  การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  และไม่เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จํานวน  1  
รายการ  เป็นเงินจํานวน  6,000  บาท   

นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีสมาชิสภาฯท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตาม 
(ประธานสภาฯ) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่  ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนบานกระจกสูง   จํานวน  1  หลัง  ๆ  ละ  6,000  
บาท  รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  จํานวน  6,000  บาท 

ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของตนหรือไม่ครับ/สรุปว่า 
(ประธานสภาฯ) ไม่มี  ฉะนั้น  ผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า  สมาชิกสภาฯท่านใด  อนุมัติให้โอนงบประมาณ

รายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.   2564  เพ่ือไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนบานกระจกสูง   จํานวน  1  หลัง  ๆ  ละ  
6,000  บาท  รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  จํานวน  6,000  บาท  โดยการยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายฯ   ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ.  2564  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  รายการค่าจัดซื้อตู้เหล็ก
บานเลื่อนกระจกสูง   จ านวน   1   หลัง  ๆ  ละ  6,000  บาท  เป็นเงินจ านวน  
6,000  บาท  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 -   เห็นชอบ  22  เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   0  เสียง 
-  งดออกเสียง   0  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีท่านสมาชิสภาฯท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน  ๆ  หรือไม่  ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)  
ที่ประชุม   ไม่มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน  ๆ 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯจะเสนอเรื่องอ่ืน  ๆ   ผมขอขอบคุณท่านสมาชิสภาฯ    
(ประธานสภาฯ) ทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ผมขอเลิกประชุม

สภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  3  ประจําปี  พ.ศ.  2564  ในวันนี้ขอบคุณครับ 

เลิกประชุมเวลา  16.40  น. 
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(ลงชื่อ)    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
       (นางคําไพ   ภูดีบุตร) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า 
 

 (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายเจษฎา  ภูระบัตร)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิเฒ่า 
 


