
 
 

                                                          
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2564  ครั้งที่ 1 
วันจันทร์ที่  15  กุมภาพันธ์  2564   

ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า 
********************* 

 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
ผู้เข้าประชุม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า  จ านวน  26  คน 
ผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร ,พนักงานส่วนต าบล,ฝ่ายปกครอง ,หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนผู้สนใจ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
    1.1  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า เรื่องเรียกประชุมสภา   
                             สมัยสามัญท่ี 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2564 
    1.2……………………………………………………….. 
    …………………………………………………………….. 
   

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา                                                                
                                          สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่  1 
    เมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน  2563  
    ……………………………………………………………. 
    …………………………………………………………….. 
                                               

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องญัตติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
          งบประมาณ พ.ศ. 2564 

นายก อบต.    ผู้เสนอญัตติแถลงหลักการและเหตุผลประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบประมาณ  2, 491,000  บาท 
ประชาชน   เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาได้ร่วมพิจารณาโดยการแสดงความเห็น เสนอแนะ                                 
    สอบถาม หรือจะอภิปรายแปรญัตติเป็นการทั่วไปเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ           
    ครั้งนี ้
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   เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 5 
ข้อความเดิม  โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้ านบ้านหนองไผ่  หมู่ที่   5                

สายหน้าโรงเรียนธาตุโพนทอง-บ้านหนองไผ่ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว  168.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่
ท า ง ลู ก รั ง เ ก ลี่ ย เ รี ย บ ข้ า ง ล ะ  0 . 5 0  เ ม ต ร  ห รื อ พ้ื น ที่ ผิ ว ค อ น ก รี ต ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  6 7 2  ต า ร า ง เ ม ต ร                     
งบประมาณ 352,000 บาท 

 
 

ข้อความใหม่  โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก ภายในหมู่ บ้ านบ้านหนองไผ่หมู่ ที่  5                   
ซอยนาหนองม่วงผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 166.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบ         
ข้างละ 0 .50 เมตร หรือ พ้ืนที่ ผิ วคอนกรีตไม่น้อยกว่ า  664 ตารางเมตร   งบประมาณ 352 ,000 บาท                  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ที่ 89) 

งบประมาณเท่าเดิม 
บ้านจ าปา  หมู่ที่ 7 
ข้อความเดิ ม  โครงการก่ อส ร้ า งถนนคอนกรี ต เส ริ ม เหล็ ก  ภาย ในหมู่ บ้ านบ้ านจ าปาหมู่ ที่  7                            

สายสามแยกวังหมากโ อ่ง -ถนนไปอ าเภอประจักษ์ผิ วจราจรกว้ าง 4.00 เมตร ความยาว238.00 เมตร                     
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 952 ตารางเมตร
งบประมาณ 497,000 บาท 

ข้อความใหม่  โครงการก่ อสร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ก  ภายในหมู่ บ้ านบ้ านจ าปา  หมู่ ที่  7                    
สายสามแยกวังหมากโอ่ง-ถนนไปอ าเภอประจักษ์ (ช่วงที่1) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 173.00 เมตร         
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินลูกรังข้างละ 0.20 เมตรหรือพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 692.00 ตารางเมตร          
(ช่วงที่2) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 64.00 เมตรหนา 0.15 เมตรไหล่ทางหินลูกรังข้างละ 0.20 เมตรหรือ
พ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 256.00 ตารางเมตร  งบประมาณ  497,000.-บาท 

งบประมาณเท่าเดิม 
บ้านหนองไผ่ค า  หมู่ที่ 12 
ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหนองไผ่ค า หมู่ ที่   12                 

ซอยคารมย์-ยมฤทธิ์ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว  145.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง                    
เกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 580 ตารางเมตร งบประมาณ 301,000 บาท 

ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหนองไผ่ค าหมู่ที่  12                    
ซอยคารมย์-ยมฤทธิ์ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 152.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบ   
ข้างละ 0.30 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 608 ตารางเมตรงบประมาณ 320,000 บาท 

งบประมาณเพ่ิมข้ึน  19,000  บาท 
บ้านดอนหัน  หมู่ที่ 13 
ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านดอนหัน   หมู่ที่   13                

ซอยศรีแสง3ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 192.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบ           
ข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 768 ตารางเมตร  งบประมาณ 403,000 บาท 
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ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านดอนหัน   หมู่ที่  13                 
ซอยศรีแสง 3ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบ          
ข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร  งบประมาณ 403,000 บาท 

งบประมาณเท่าเดิม 
บ้านหนองใส หมู่ที่  17 
ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหนองใส หมู่ที่   17               

ซอยทองอุทิศ  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว  157.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบ         
ข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 628 ตารางเมตร งบประมาณ 302,000 บาท 
 

ข้อความใหม่  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในหมู่บ้านบ้านหนองใสหมู่ที่  17                
ซอยทองอุทิศผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 213.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบ                
ข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร งบประมาณ 417,000 บาท 

งบประมาณเพ่ิมข้ึน  115,000 บาท 
บ้านโนนกอก หมู่ที่  18 
ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านโนนกอกหมู่ที่   18                      

สายฮ่องหิน-โสกกกดู่  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 186.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง                   
เกลี่ยเรียบข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร  งบประมาณ 497,000 บาท 

ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านโนนกอกหมู่ที่  18                    
สายฮ่องหิน-โสกกกดู่ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 235.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง            
เกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร  งบประมาณ 497,000 บาท 

งบประมาณเท่าเดิม 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  โอนลด  ข้อความเดิม 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป   งบบุคลากร  หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า  ประเภทเงินเดือนพนักงาน
ส่ วนต าบล  งบประมาณคง เหลื อ   ณ  วันที่   9   กุมภาพันธ์   2564     เป็ น เ งิน   2 , 444 ,359 -. บาท                            
และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  35,770-.บาท 

รวมเงิน  35,770-.บาท 

2. แผนงานบริหารงานคลัง   งบบุคลากร  หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า  ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล   งบประมาณคง เหลือ   ณ  วั นที่   9   กุ มภาพันธ์   2564     เป็ น เ งิน   1 , 303 , 047 . 34 -. บาท                              
และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  241,420-.บาท 

รวมเงิน  241,420-.บาท 

3.  แผนงานเคหะและชุมชน   งบบุคลากร  หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า  ประเภทเงินเดือนพนักงาน
ส่ วนต าบล   งบประมาณคง เหลื อ   ณ   วั นที่   9   กุ มภา พันธ์   2564     เ ป็ น เ งิ น   924 , 360 . -บาท                                 
และมีความประสงค์ขอโอนลด เป็นเงิน  611,760-.บาท 

รวมเงิน  611,760-.บาท 
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4.  แผนงานเคหะและชุมชน   งบบุคลากร  หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า  ประเภทค่าตอบแทน 
พนักงานจ้ าง   งบประมาณคง เหลือ   ณ  วันที่   9   กุมภาพันธ์   2564    เป็ น เ งิน   985 ,400 . -บาท                          
และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  144,000-.บาท 

รวมเงิน  144,000-.บาท 

5.แผนงานการศึกษา   งบบุคลากร  หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
งบประมาณคงเหลือ  ณ  วันที่  9  กุมภาพันธ์  2564    เป็นเงิน  1,727,480.26.-บาท  และมีความประสงค์                
ขอโอนลด  เป็นเงิน  53,300-.บาท 

รวมเงิน  53,300-.บาท 

6.  แผนงานสังคมสงเคราะห์   งบบุคลากร  หมวดเงินเดือนฝ่ายประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  
ณ   วั นที่   9   กุ มภ า พัน ธ์   2 5 64     เ ป็ น เ งิ น   5 1 4 , 3 20 . -บาท   แล ะมี ค ว ามประส งค์ ข อ โ อนล ด                              
เป็นเงิน  256,440-.บาท  รวมเงิน  256,440-.บาท 

7.  แผนงานสังคมสงเคราะห์   งบบุคลากร  หมวดเงินเดือนฝ่าย ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   
ณ   วั นที่   9   กุ มภ า พัน ธ์   2 5 64     เ ป็ น เ งิ น   2 9 1 , 4 63 . -บาท   แล ะมี ค ว ามประส งค์ ข อ โ อนล ด                                  
เป็นเงิน  49,080-.บาท 

รวมเงิน  49,080-.บาท 

8. แผนงานบริหารงานทั่วไป   งบบุคลากร  หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง  ประเภทเงินเงินเดือน
นายก/รองนายก  งบประมาณคงเหลือ  ณ  วันที่   9  กุมภาพันธ์   2564    เป็นเงิน  428,369 -.บาท                       
และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  34,830-.บาท 

รวมเงิน  34,830-.บาท 

9.  แผนงานบริหารงานทั่วไป   งบบุคลากร  หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง  ประเภทเงินค่าตอบแทน
สมาชิ กสภาองค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น   งบประมาณคง เหลื อ   ณ  วั นที่   9   กุ มภา พันธ์   2564                           
เป็นเงิน  2,375,880-.บาท  และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  90,720-.บาท 

รวมเงิน 90,720-.บาท 

10. แผนงานบริหารงานทั่วไป   งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  ประเภทเงินค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  งบประมาณคงเหลือ  ณ  วันที่  9  กุมภาพันธ์  2564      
เป็นเงิน  1,350,000.บาท  และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  963,680-.บาท 

เป็นเงิน  963,680-.บาท 

11.  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าหมวดรายจ่ายอื่น ประเภทรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการวันเด็กแห่งชาติงบประมาณ
คงเหลือ  ณ  วันที่  9  กุมภาพันธ์  2564   เป็น 50,000.บาท  และมีความประสงค์ขอโอนลด   เป็นเงิน  10,000-.บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,491,000.- บาท 
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โอนเพิ่ม 

1.  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหนองไผ่ค า หมู่ที่   12  ซอยคารมย์ - ยมฤทธิ์                 
มีความประสงค์ขอโอนเพิ่ม 19,000.-บาท จากงบประมาณ 301,000.-บาท   เป็น 320,000.-บาท 

มีความประสงค์โอนเพิ่ม 19,000.-บาท 

2.  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหนองใส หมู่ที่  17  ซอยทองอุทิศ มีความประสงค์ขอโอน
เพ่ิม 115,000.-บาท จากงบประมาณ 302,000.-บาท เป็น 417,000.-บาท 

มีความประสงค์ขอโอนเพิ่ม 115,000.-บาท 

รวมทั้งสิ้น 134,000.- บาท 
 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  1. งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหนองนาค า หมู่ที่   1 ซอยหลั งโรงเรียน                  
บ้านหนองนาค า   ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 173.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบ                 
ข้ างละ 0 .50 เมตร หรือ พ้ืนที่ ผิ วคอนกรีตไม่น้อยกว่ า  692 ตารางเมตร   งบประมาณ 338 ,000 บาท                      
(แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม ปี2564 พ.ศ. 2561-2565 ที่ 27) 
     รวม  338,000 บาท 

  2.  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโก่ย  หมู่ที่ 2  สายข้างโรงเรียนบ้านโก่ย - สามแยก        
ต้นมะเฟืองผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 24.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบ                
ข้ า งละ  0 . 30  เมตร หรือ พ้ืนที่ ผิ วคอนกรีต ไม่น้ อยกว่ า  120  ตาราง เมตร งบประมาณ 58,000  บาท                           
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมปี2564 พ.ศ. 2561-2565 ที่ 42) 

    รวม 58,000 บาท 
  3. งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านโก่ย  หมู่ที่ 2 สายโนนม่วงจากสะพานข้ามห้วยเชียงรวง-
สามแยกตัดเข้ากลางบ้านผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 36.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง                
เกลี่ยเรียบข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 144 ตารางเมตร งบประมาณ 69,000 บาท  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ที่ 46) 

    รวม 69,000 บาท 
  4. งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโก่ย  หมู่ที่ 2  หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-หน้าบ้าน                
พ่ อป ระส งค์ พ้ื นที่ ผิ ว คอนกรี ต  1 45 . 0 0  ตา ร า ง เ มต รห รื อมี พ้ื นที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า  1 4 5 . 0 0  ตา ร า ง เ มต ร                  
งบประมาณ 71,000 บาท(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ที่ 45) 

รวม  71,000 บาท 
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  5. งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้ านบ้านหนองหว้าหมู่ที่  4 ซอยข้างร้านค้าหน้าวัดผิวจราจร                         
กว้าง 3.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ 0.20 เมตร หรือพ้ืนที่ผิว
คอนกรีต ไม ่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร งบประมาณ 157 ,000 บาท  (แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติมปี2564                 
พ.ศ. 2561-2565 ที่ 58) 
     รวม  157,000 บาท   
 

 6. งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหนองไผ่หมู่ที่  5 สายโนนป่าหวาย-นาวังแสง                       
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ 0.50 เมตร   หรือ
พ้ืนที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร งบประมาณ 211,000 บาท  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565       
ที่ 86)            รวม 211,000 บาท 

 
  7. งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหนองแกหมู่ที่  6ซอยไปหนองแก-หนองโดน                  
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 เมตร          
หรือพ้ืนที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร งบประมาณ 157,000 บาท  (แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติมปี2564  
พ.ศ. 2561-2565 ที่ 113)   รวม  157,000 บาท 

 
  8. งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านจ าปาหมู่ที่ 7 ซอยแม่ใบผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความ
ยาว 100.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 
ตารางเมตร งบประมาณ 157,000 บาท  (แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติมปี2564  พ.ศ. 2561-2565 ที่ 122)  
    รวม   157,000 บาท 

  9. งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านนาหวานหมู่ที่  11ซอยพ่อสรรอุทิศผิวจราจร                    
กว้าง 3.00 เมตร ความยาว 29.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ 0.20 เมตร หรือพ้ืนที่      ผิว
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 87 ตารางเมตร งบประมาณ 44,000 บาท  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ที่ 228) 

    รวม 44,000 บาท 
 

  10.  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านนาหวานหมู่ที่ 11ซอยแม่สมรผิวจราจร                กว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 28.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 112 ตารางเมตร งบประมาณ 57,000 บาท  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ที่ 223) 

    รวม 57,000 บาท 
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  11. งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านนาหวานหมู่ที่  11 ซอยโบ้ อุทิศผิวจราจร                     
กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 61.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ 0.20 เมตร หรือพ้ืนที่              
ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 244 ตารางเมตร งบประมาณ 136,000 บาท  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ที่ 227)
     รวม  129,000 บาท 

  12. งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหนองไผ่หมู่ที่  12  ซอยประไตยผิวจราจร                        
กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิว
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร งบประมาณ 211,000 บาท  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ที่ 243) 
     รวม  211,000 บาท 

  13. งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านตูมหมู่ที่9สายบ้านตูม-หนองแก    จุดที1่  ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 9.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิ วคอนกรีตไม่น้อยกว่า 38 ตารางเมตร                    
จุดที่2ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว  6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า              
24 ตารางเมตร   จุดที่3  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 60 ตารางเมตร  จุดที่4  ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาว  10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร                                                     
หรือพ้ืนที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตรงบประมาณ 93,000 บาท  (แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมปี2564           
พ.ศ. 2561-2565 ที่ 155) 

รวม  93,000 บาท 
   14. งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูปภายในหมู่บ้านบ้านดอนภู่หมู่ที่ 10สายหน้าวัดดอนภู่-สี่แยกโรงฆ่าสัตว์         
รางระบายน้ าส าเร็จรูป ขนาด 0.60x0.58 เมตร ยาว 200.00 เมตร พร้อมฝาปิดงบประมาณ 495,000 บาท(แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  เพิ่มเติมปี2564  พ.ศ. 2561-2565 ที่ 166) 

รวม  495,000 บาท 
  15. งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านดอนหันหมู่ที่ 13 ซอยยายติ๋มผิวจราจร                กว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 48.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่           ผิว
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร งบประมาณ 100,000 บาท  (แผนพัฒนาท้องถิ่น เ พ่ิมเติมปี  2564              
พ.ศ. 2561-2565 ที่ 212) 

รวม  100,000 บาท 
  16. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวการศึกษา   งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าครุภัณฑ์ส านักงาน 

เ พ่ือจ่ ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะเหล็ก พร้อมเก้า อ้ีมีพนักพิง  และมีความประสงค์ขอตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่                   
โครงการจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก หน้ายาง ขนาด 5 ฟุต  โครงตู้ผลิตจากแผ่นเหล็กกรีดเย็นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร  
พับขึ้นรูป ใช้เหล็กแผ่นรีดเย็นความหนา 10 มิลลิเมตร ปิดทับด้วยแผ่นยาง พีวีซี หนา 12 มิลลิเมตร ปิดทับด้วยขอบ
พีวีซี ขอบอลูมิเนียม มีลิ้นชัก 2 ข้าง และตู้มีลิ้นชัก 3 ชั้น ภายในมีกล่องส าหรับใส่เครื่องเขียน มีลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก 
พร้อมกุญแจล็อคลิ้นชัก ราคา 7,000  บาท พร้อมเก้าอ้ีผู้บริหาร เก้าอ้ีพนักหลังสูง มีที่พักแขน ความสูงขนาด 114-122 
ความกว้างฐานเก้าอ้ี 64 เซนติเมตร  ความกว้างเบาะ 53 เซนติเมตร ความกว้างของพนักหลัง 50 เซนติเมตร          
หนังเทียมพียู ราคา 3,000 บาท  จ านวน  1  ชุด   
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         รวม 10,000 บาท    
    

  รวมทั้งสิ้น 2,357,000  +  134,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   2,491,000  บาท 
  
ที่ประชุม  ....................................... 
   

มติที่ประชุม  ....................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องญัตติเสนอเพ่ือทราบเกี่ยวกับรายงานผลการติดตามแผน 
                                        และงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

นายก อบต.  น าเรียนผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565)  
 ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

ที่ประชุม  ....................................................   
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า 
สมัยสามัญท่ี 1 ครั้งที่ 1/2564 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า 

---------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1 นายอนนท์    ค าละมูล  ประธานสภา อบต.หนองนาค า ลายมือชื่อ     อนนท์ ค าละมูล  
2 นายนพรัตน์     โพธิ์ผาง  รองประธานสภา อบต.  ลายมือชื่อ     นพรัตน์  โพธิ์ผาง  
3 นายพันธุ์ศักดิ์  ริมโพธิ์เงิน เลขานุการสภา อบต.  ลายมือชื่อ     พันธุ์ศักดิ์ ริมโพธิ์เงิน       
4 นายพิเชษฐ์  ไชยเกล้า สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1  ลายมือชื่อ      พิเชษฐ์  ไชยเกล้า  
5 นายสมใจ  เพชรชู  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1  ลายมือชื่อ      สมใจ  เพชรชู        
6 นางสมคิด  สนสายสิงห์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3  ลายมือชื่อ      สมคิด  สนสายสิงห์  
7 นายไพรัตน์  โคตรชาลี สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4  ลายมือชื่อ      ไพรัตน์  โคตรชาลี 
8 นายไสว  มาตะยา  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4  ลายมือชื่อ      ไสว  มาตะยา  
9 นายสมพงษ์  บุตรหา  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5  ลายมือชื่อ      สมพงษ ์ บุตรหา  
10 นายบุญมี  แพงค ามี  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5  ลายมือชื่อ      บุญม ี แพงค ามี  
11 นายกวน     หงษาลึก  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6  ลายมือชื่อ      กวน  หงษาลึก 
12 นางขานทอง  มุกดา  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6  ลายมือชื่อ      ขานทอง  มุกดา 
13 นายทรัพย์  ค าภาแก้ว สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7  ลายมือชื่อ       ทรัพย์  ค าภาแก้ว 
14 นายสงกรานต์ อินทมุข  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7  ลายมือชื่อ       สงกรานต์  อินทมุข 
15 นายทองดี  ทิพวัจนา สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8  ลายมือชื่อ       ทองด ี ทิพวัจนา 
16 นายสมดี  แก้วกั้น  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9  ลายมือชื่อ       สมดี  แก้วกั้น  
17 นายบุญเทียม  บ ารุงเจริญ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9  ลายมือชื่อ       บุญเทียม  บ ารุงเจริญ 
18 นายเปี้ยน  นินระปัก สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10  ลายมือชื่อ       เปี้ยน  นินระปัก  
19 นายอ าพร  โคตะมี  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11  ลายมือชื่อ       อ าพร  โคตะมี  
20 นายสมรส  กงบุราณ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11  ลายมือชื่อ       สมรส  กงบุราณ 
21 นางทันไล  โพธิ์ผาง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12  ลายมือชื่อ       ทันไล  โพธิ์ผาง  
22 นายทรงศิลป์  สุวรรณกูล สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13  ลายมือชื่อ       ทรงศิลป์ สุวรรณกูล 
23. นายสุขสันต์  ฮาดวิเศษ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13  ลายมือชื่อ       สุขสันต์  ฮาดวิเศษ 
24. นายจ ารัส  เพ็ญศรี  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 15  ลายมือชื่อ       จ ารัส  เพ็ญศร ี
25. นางธัญญากร    วงษาฟู  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 15  ลายมือชื่อ       ธัญญากร  วงษาฟู 
26. นายวีรศักดิ์  พากุล  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 17  ลายมือชื่อ       วีรศักดิ์  พากุล 
27. นายค าสิงห์  พรวาปี  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 18  ลายมือชื่อ       ค าสิงห์  พรวาปี 
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ผู้ไมม่าประชุม 
1.  ........................................ สมาชิก อบต.หมู่ที.่.........     
2.  …………………………………. สมาชิก อบต.หมู่ที.่.........      
3.  …………………………………. สมาชิก อบต.หมู่ที.่.........      
4…………………………………. สมาชิก อบต.หมู่ที.่.........      
5…………………………………. สมาชิก อบต.หมู่ที่……….      
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายสบาย  มุกดาม่วง นายก อบต.หนองนาค า  ลายมือชื่อ    (สบาย  มุดาม่วง) 
2.  นายพนม  บาลี  รองนายก อบต.   ลายมือชื่อ    พนม   บาลี 
3.  -ว่าง-    รองนายก อบต.   ลายมือชื่อ    -ว่าง- 
4.  นายสุวี    ทิพวัจนา เลขานายก อบต.   ลายมือชื่อ    สุวี  ทิพวัจนา  
5.  นายขจรศักดิ์  ประสงค์ใด ที่ปรึกษานายก อบต.  ลายมือชื่อ    ขจรศักดิ์ ประสงค์ใด 
6.  นายฉัตรปรินทร์  วัชร์ธนโฆสิต หัวหน้าส านักปลัด อบต.  ลายมือชื่อ    ฉัตรปรินทร์ 
7.  นายดิเรก  นาทา  ผอ.กองช่าง   ลายมือชื่อ    ดิเรก  นาทา 
8.  นางสาวสุวรรณา  พฤกโกษา หัวหน้าฝ่ายบัญชี   ลายมือชื่อ    สุวรรณา  พฤกโกษา   
9.  ดร.ตุลยฤทธิ ์ วิเศษชัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลายมือชื่อ    ตุลยฤทธิ์   วิเศษชัย 
10.  นางสาวสุกัญญา อัตถาพร  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  ลายมือชื่อ    สุกัญญา  อัตถาพร 
11.  นางสาวพิชญา    พรมจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ลายมือชื่อ    พิชญา  พรมจันทร์ 
12. นางสาวชนิดา เมืองสูง  คนงานทั่วไป(ธุรการ)  ลายมือชื่อ    ชนิดา  เมืองสูง 
13. นางค าใบ  โนนทัน  คนงานทั่วไป   ลายมือชื่อ    ค าใบ    โนนทัน 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ครั้นเมื่อถึงเวลา…….. 
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         ครั้นเมื่อถึงเวลา 09.30  น. เลขานุการสภาฯ ได้ให้ สัญญาณ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล               
หนองนาค า เข้าห้องประชุม เมื่อนับองค์ประชุมมีผู้มาประชุม 26 คน  เมื่อมาครบองค์ประชุมเชิญประธาน  เพ่ือจุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย  
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า เชิญผู้เข้าประชุมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ
เคารพที่ประชุม 
เปิดประชุม 09.30 น.  

นายอานนท์   ค าละมูล  เรียนท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านเมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า  สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2564  มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองนาค า มาประชุมจ านวน  26  ท่าน  

 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  -   ผมขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า  กรุณาอ่านประกาศ
นายอนนท์ ค าละมูล สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค าเรื่องเรียกประชุมที่แจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 
 

เลขานุการสภาฯ  -   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547           
นายพันธุ์ศักดิ ์ริมโพธิ์เงิน ข้อ 22  การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภา
   ท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ  ส านักงานองค์กรปกครอง         
   ส่วนท้องถิ่นก่อนก าหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วน
   ต าบลหนองนาค าได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ. 2564  สมัยที่ 1  เริ่มสมัย          
   ประชุม วันที่  1 เดือน กุมภาพันธ์   พ .ศ.  2564  ถึ งวันที่   15  เดือน กุมภาพันธ์            
   พ.ศ. 2564  นั้น  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า  สมัยสามัญ         
   สมัยที่  1 ประจ าปี  2564 ครั้ งที่  1  ในวันจันทร์ที่   15  เดือน  กุมภาพันธ์   2564              
   จึงประกาศให้ทราบ  โดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่ 27  เดือนมกราคม พ.ศ. 2564        
   ลงนามโดย นายอนนท์   ค าละมูล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  สมัยสามัญ สมัยที่  4 ประจ าปี 2563                      
   ครั้งที่ 1   เมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน  2563 
ประธานสภาฯ                  -  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร
นายอนนท์ ค าละมูล ส่วนต าบลหนองนาค า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  13 เดือน พฤศจิกายน               
   2563  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภา
    ได้ท ารายงานการประชุมแจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ทราบแล้ว  
   ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค าท่านใด  จะแก้ไขเพ่ิมเติม 
   เปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ก็เป็นอ านาจสภา  การแก้ไขเพ่ิมเติม  ขอให้
   สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์
   หรือ จะแก้ไขเพ่ิมเติมก็ขอเรียนเชิญน าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือขอมติที่ประชุมสภาฯ                   
   ให้แก้ไขเพ่ิมเติม 
ที่ประชุม  -   ไม่มี 
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ประธานสภาฯ  -   เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุม  ผมจึงอาศัยระเบียบ 
นายอนนท์ ค าละมูล กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  ข้อ 74                
   ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า ว่าเห็นชอบรับรองรายงาน                 
   การประชุมหรือไม่  ถ้าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การ       
   บริหารส่วนต าบลหนองนาค าโปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  -   มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ  จ านวน  26  ท่าน และที่ประชุมสภาองค์การ             
   บริหารส่วนต าบลหนองนาค า  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน            
   ต าบลหนองนาค า   สมัยสามัญที่  4  ครั้ ง  1 ประจ าปี  พ .ศ .  2563 เมื่ อวันที่   13                                
   เดือน พฤศจิกายน  2563  
    รับรองรายงานการประชุม  จ านวน  25 เสียง 

ประธานสภาฯงดออกเสียง จ านวน  1 เสียง  
  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องญัตติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
         งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ   เชิญผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า  ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล           
นายอนนท์  ค าละมูล ความจ าเป็นประกอบการพิจารณาญัตติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย       
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(นายสบาย มุกดาม่วง) -   เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค าที่เคารพ 
นายก อบต.หนองนาค า ทุกท่านครับ  เนื่องจากมีความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการเพ่ือให้การจัดท า

โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ คุณภาพของเนื้องานเนื่องจากสภาพ
ข้อเท็จจริงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2564 มีความบกพร่องในสาระส าคัญ
ในเรื่องปริมาณงานงบประมาณ  เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ที่ไม่อาจส่งมอบให้ผู้รับจ้างได้จึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงให้การจัดท าโครงการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพ  จึงได้ยืน่ญัตติเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค าได้โปรด
พิจารณาอนุมัตติามโครงการที่ทุกท่านได้รับไปแล้วนั้น 

    โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบประมาณของ                
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวดที่ 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง          
   งบประมาณ ข้อ 28,29 กล่าวว่าการโอนงบประมาณรายจ่ายต่างๆให้อ านาจอนุมัติของ         
   คณะผู้บริหารท้องถิ่นข้อ 32 การโอนงบประมาณรายจ่ายหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง            
   งบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้ประกาศให้ประชาชนทราบและ             
   แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบภายใน 15 วัน ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล                           
   ให้แจ้งแก่นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ องค์การบริหารส่วนต าบล         
   หนองนาค า ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และ            
   ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 

    จากการตรวจสอบงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
   งบประมาณ 2564 พบว่า กองช่าง มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ดังนี้ 
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หลักการและเหตุผล 
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  
หมวด  4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 28  กล่าวว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   ข้อ29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น ข้อ 32  การโอนงบประมาณรายจ่ายหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้
มีอ านาจแล้ว  ให้ประกาศให้ประชาชนทราบและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบภายใน  15 วัน ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
นาค า   ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และประกาศใช้เมื่อวันที่ 1  ตุลาคม  
2563 

  ตามนโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และความต้องการ ในการเดินทางและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ของประชาชนในต าบลหนองนาค า จึงมีความต้องการ
ที่จะ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โอนลด โอนเพิ่ม และตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
  เหตุผล 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ประกาศ  ณ  วันที่  21  กันยายน  
2563  ตั้งรับไว้ รวม  80,000,000.-บาท  

  บัดนี้ บางรายการไม่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายและมีรายการที่มีความจ าเป็นเดือดร้อนของประชาชนที่
งบประมาณไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาได้ 

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 

บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 5 
 

ข้อความเดิม  โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้ านบ้านหนองไผ่  หมู่ที่   5                
สายหน้าโรงเรียนธาตุโพนทอง-บ้านหนองไผ่ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว  168.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่
ท า ง ลู ก รั ง เ ก ลี่ ย เ รี ย บ ข้ า ง ล ะ  0 . 5 0  เ ม ต ร  ห รื อ พ้ื น ที่ ผิ ว ค อ น ก รี ต ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  6 7 2  ต า ร า ง เ ม ต ร                     
งบประมาณ 352,000 บาท 

ข้อความใหม่  โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก ภายในหมู่ บ้ านบ้านหนองไผ่หมู่ ที่  5                   
ซอยนาหนองม่วงผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 166.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบ         
ข้างละ 0 .50 เมตร หรือ พ้ืนที่ ผิ วคอนกรีตไม่น้ อยกว่ า  664 ตารางเมตร   งบประมาณ 352 ,000 บาท                  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ที่ 89) 

งบประมาณเท่าเดิม 
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บ้านจ าปา  หมู่ที่ 7 
ข้อความเดิ ม  โครงการก่ อส ร้ า งถนนคอนกรี ต เส ริ ม เหล็ ก  ภาย ในหมู่ บ้ านบ้ านจ าปาหมู่ ที่  7                            

สายสามแยกวังหมากโ อ่ง -ถนนไปอ าเภอประจักษ์ผิ วจราจรกว้ าง 4.00 เมตร ความยาว238.00 เมตร                  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 952 ตารางเมตร
งบประมาณ 497,000 บาท 

 

ข้อความใหม่  โครงการก่ อสร้ า ง ถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ก  ภายในหมู่ บ้ านบ้ านจ าปา  หมู่ ที่  7                    
สายสามแยกวังหมากโอ่ง-ถนนไปอ าเภอประจักษ์ (ช่วงที่1) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 173.00 เมตร         
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินลูกรังข้างละ 0.20 เมตรหรือพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 692.00 ตารางเมตร    
(ช่วงที่2) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 64.00 เมตรหนา 0.15 เมตรไหล่ทางหินลูกรังข้างละ 0.20 เมตรหรือ
พ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 256.00 ตารางเมตร  งบประมาณ  497,000.-บาท 

งบประมาณเท่าเดิม 
บ้านหนองไผ่ค า  หมู่ที่ 12 
ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหนองไผ่ค า หมู่ที่   12                 

ซอยคารมย์-ยมฤทธิ์ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว  145.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง                    
เกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 580 ตารางเมตร งบประมาณ 301,000 บาท 

ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหนองไผ่ค าหมู่ที่  12                    
ซอยคารมย์-ยมฤทธิ์ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 152.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบ   
ข้างละ 0.30 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 608 ตารางเมตรงบประมาณ 320,000 บาท 

งบประมาณเพ่ิมข้ึน  19,000  บาท 
บ้านดอนหัน  หมู่ที่ 13 
ข้อความเดิม  โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้ านบ้านดอนหันห มู่ที่   13                

ซอยศรีแสง3ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 192.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบ           
ข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 768 ตารางเมตร  งบประมาณ 403,000 บาท 

ข้อความใหม่  โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรีต เสริ ม เหล็ก ภายในหมู่บ้ านบ้านดอนหันหมู่ที่  13                 
ซอยศรีแสง 3ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบ          
ข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร  งบประมาณ 403,000 บาท 

งบประมาณเท่าเดิม 
บ้านหนองใส หมู่ที่  17 
ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหนองใส หมู่ที่   17               

ซอยทองอุทิศ  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว  157.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบ         
ข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 628 ตารางเมตร งบประมาณ 302,000 บาท 

ข้อความใหม่  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหนองใสหมู่ที่  17                
ซอยทองอุทิศผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 213.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบ          
ข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร งบประมาณ 417,000 บาท 

งบประมาณเพ่ิมข้ึน  115,000 บาท 
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บ้านโนนกอก หมู่ที่  18 
ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านโนนกอกหมู่ที่   18                

สายฮ่องหิน-โสกกกดู่ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 186.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง                   
เกลี่ยเรียบข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร  งบประมาณ 497,000 บาท 

ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านโนนกอกหมู่ที่  18                    
สายฮ่องหิน-โสกกกดู่ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 235.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง            
เกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร  งบประมาณ 497,000 บาท 

งบประมาณเท่าเดิม 
 

ประธานสภาฯ   เมื่อท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า ได้รับฟังค าชี้แจงจากผู้บริหารมี 

นายอนนท์  ค าละมูล ท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่านครับ  ผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมครับ   
นายพันธุ์ศักดิ์ ริมโพธิ์เงิน โครงการต่างๆ ที่เราได้ท าผ่านไปแล้วบางโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม ยกตัวอย่างเช่น 
   ผู้รับเหมาจ้างเหมา ถนน ยาว 30 เมตร แต่เทเกินให้ 31 เมตร  ท าให้ข้อบัญญัติปี 2564            
   เราต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงข้อบัญญัติและบางรายการราคาท าไมลดระยะทาง
   เท่าเดิม เนื่องจากค่าน้ ามันเพ่ิมท าให้การจัดซื้อจัดจ้างต้องเพ่ิม ยกตัวอย่างเช่น หมู่ที่ 18          
   เส้นเดิม อยู่คนละช่วง ย้ายสถานที่ก่อสร้างและความกว้างเดิม 5 เมตร ปัจจุบัน 4 เมตร  
นายอนนท์  ค าละมูล)  -  ครับมีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเตมิหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ 
ประธานสภา ฯ  -  ถ้าหากไม่มีการอภิปรายนะครับระเบียบวาระที่ 3 กระผมขอมติเรื่องเสนอ       

    เพ่ือพิจารณาญัตติถ้าท่านเห็นชอบเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม   -   มีมติเห็นชอบอนุมัติ   จ านวน  25 เสียง 
          ประธานสภาฯงดออกเสียง  จ านวน  1 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องญัตติเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               
                              พ.ศ. 2564 
ประธานสภาฯ ให้ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค าได้เสนอหลักการและเหตุผล 
นายอนนท์ ค าละมูล ประกอบการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
คณะผู้บริหาร -   เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค าที่เคารพทุกท่านครับ   
อบต.หนองนาค า การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
    อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบประมาณขององค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวดที่ 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  
   การโอนงบประมาณรายจ่ายหรือแก้ไข การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
   และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
   เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น 
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 เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้ประกาศให้

ประชาชนทราบและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบภายใน 15 วัน ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองนาค า ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 

 
หลักการและเหตุผล 

โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า  

 

  หลักการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมาหดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 2561  
หมวด 4 ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 
  เหตุผล 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ประกาศ  ณ  วันที่  21  กันยายน  
2563  ตั้งรับไว้ รวม  80,000,000.-บาท  
  บัดนี้ บางรายการไม่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายและมีรายการที่มีความจ าเป็นเดือดร้อนของประชาชนที่
งบประมาณไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาได้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 
และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543  หมวด  4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  กล่าวว่าการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   ข้อ29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในหวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่    

ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ 32  การโอนงบประมาณรายจ่ายหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง         

งบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว  ให้ประกาศให้ประชาชนทราบและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เพ่ือทราบภายใน  15 วัน ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ า            
กิ่งอ าเภอ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า  ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  และประกาศใช้เมื่อวันที่ 1  ตุลาคม  2563 

  ตามนโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และความต้องการ ในการเดินทางและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ของประชาชนในต าบลหนองนาค า  จึงมีความต้องการ
ที่จะโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
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  โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  โอนลด  ข้อความเดิม 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป   งบบุคลากร  หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า  ประเภทเงินเดือนพนักงาน
ส่ ว นต า บล   งบประมา ณคง เหลื อ   ณ   วั นที่  9  กุ มภ า พัน ธ์   2 564   เ ป็ น เ งิ น   2 , 4 4 4 , 3 59 -. บ าท                            
และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  35,770-.บาท 

รวมเงิน  35,770-.บาท 

2. แผนงานบริหารงานคลัง   งบบุคลากร  หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า  ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล  งบประมาณคงเหลือ  ณ  วันที่  9  กุมภาพันธ์  2564    เป็นเงิน  1,303,047.34-.บาท และมีความประสงค์  
ขอโอนลด  เป็นเงิน  241,420-.บาท 

รวมเงิน  241,420-.บาท 

3.  แผนงานเคหะและชุมชน   งบบุคลากร  หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า  ประเภทเงินเดือนพนักงาน
ส่ วนต าบล   งบประมาณคง เหลื อ   ณ   วั นที่   9   กุ มภา พันธ์   2564     เ ป็ น เ งิ น   924 , 360 . -บาท                                 
และมีความประสงค์ขอโอนลด เป็นเงิน  611,760-.บาท 

รวมเงิน  611,760-.บาท 

4.  แผนงานเคหะและชุมชน   งบบุคลากร  หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า  ประเภทค่าตอบแทน 
พนักงานจ้ าง   งบประมาณคง เหลือ   ณ  วันที่   9   กุมภาพันธ์   2564    เป็ น เ งิน   985 ,400 . -บาท                          
และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  144,000-.บาท 

รวมเงิน  144,000-.บาท 

5.แผนงานการศึกษา   งบบุคลากร  หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
งบประมาณคงเหลือ  ณ  วันที่  9  กุมภาพันธ์  2564    เป็นเงิน  1,727,48.26.-บาท  และมีความประสงค์                
ขอโอนลด  เป็นเงิน  53,300-.บาท 

รวมเงิน  53,300-.บาท  

6.  แผนงานสังคมสงเคราะห์   งบบุคลากร  หมวดเงินเดือนฝ่ายประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  
ณ  วันที่  9  กุมภาพันธ์  2564    เป็นเงิน  514,320.-บาท  และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  256,440-.บาท 

รวมเงิน  256,440-.บาท 

7.  แผนงานสังคมสงเคราะห์   งบบุคลากร  หมวดเงินเดือนฝ่าย ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ณ  
วันที่  9  กุมภาพันธ์  2564    เป็นเงิน  291,463.-บาท  และมีความประสงค์ขอโอนเพิ่ม  เป็นเงิน  49,080-.บาท 

รวมเงิน  49,080-.บาท 

 

 

 

/-10-…….. 



 
 

- 10 - 

 

8. แผนงานบริหารงานทั่วไป   งบบุคลากร  หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง  ประเภทเงินเงินเดือน
นายก/รองนายก  งบประมาณคงเหลือ  ณ  วันที่   9  กุมภาพันธ์   2564    เป็นเงิน  428,369 -.บาท                       
และมีความประสงค์ขอโอนเพิ่ม  เป็นเงิน  34,830-.บาท 

รวมเงิน  34,830-.บาท 

 

9.  แผนงานบริหารงานทั่วไป   งบบุคลากร  หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง  ประเภทเงินค่าตอบแทน
สมาชิ กสภาองค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น   งบประมาณคง เหลื อ   ณ  วั นที่   9   กุ มภา พัน ธ์   2564                           
เป็นเงิน  2,375,880-.บาท  และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  90,720-.บาท 

รวมเงิน 90,720-.บาท 

10. แผนงานบริหารงานทั่วไป   งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  ประเภทเงินค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  งบประมาณคงเหลือ  ณ  วันที่  9  กุมภาพันธ์  2564       
เป็นเงิน  1,350,000.บาท  และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  963,680-.บาท 

เป็นเงิน  963,680-.บาท 

11.  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าหมวดรายจ่ายอื่น ประเภทรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการวันเด็กแห่งชาติงบประมาณ
คงเหลือ  ณ  วันที่  9  กุมภาพันธ์  2564    เป็น 50,000.บาท  และมีความประสงค์ขอโอนลด  เป็นเงิน  10,000-.บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,491,000.- บาท 
โอนเพิ่ม 

1.  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหนองไผ่ค า หมู่ที่   12  ซอยคารมย์ - ยมฤทธิ์                
มีความประสงค์ขอโอนเพิ่ม 19,000.-บาท จากงบประมาณ 301,000.-บาท   เป็น 320,000.-บาท 

มีความประสงค์โอนเพิ่ม 19,000.-บาท 

2.  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหนองใส หมู่ที่  17  ซอยทองอุทิศ มีความประสงค์ขอโอน
เพ่ิม 115,000.-บาท จากงบประมาณ 302,000.-บาท เป็น 417,000.-บาท 

มีความประสงค์ขอโอนเพิ่ม 115,000.-บาท 

รวมทั้งสิ้น 134,000.- บาท 
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ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  1. งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหนองนาค า หมู่ที่   1 ซอยหลังโรงเรียนบ้าน                
หนองนาค า   ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 173.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ 
0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 692 ตารางเมตร  งบประมาณ 338,000 บาท  (แผนพัฒนาท้องถิ่น                   
เพ่ิมเติม ป2ี564 พ.ศ. 2561-2565 ที่ 27) 
     รวม  338,000 บาท 

  2.  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านโก่ยหมู่ที่  2  สายข้างโรงเรียนบ้านโก่ย-สามแยก        
ต้นมะเฟืองผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 24.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบ                
ข้ า งละ  0 . 30  เมตร หรือ พ้ืนที่ ผิ วคอนกรีต ไม่น้ อยกว่ า  120  ตาราง เมตร งบประมาณ 58,000  บาท                           
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมปี2564 พ.ศ. 2561-2565 ที่ 42) 

    รวม 58,000 บาท 
 

  3. งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านโก่ยหมู่ที ่2สายโนนม่วงจากสะพานข้ามห้วยเชียงรวง-สาม
แยกตัดเข้ากลางบ้านผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 36.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง                
เกลี่ยเรียบข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 144 ตารางเมตร งบประมาณ 69,000 บาท  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ที่ 46) 

    รวม 69,000 บาท 
 

  4. งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านโก่ยหมู่ที่  2  หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-หน้าบ้าน                
พ่ อป ระส งค์ พ้ื นที่ ผิ ว คอนกรี ต  1 45 . 0 0  ตา ร า ง เ มต รห รื อมี พ้ื นที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า  1 4 5 . 0 0  ตา ร า ง เ มต ร                  
งบประมาณ 71,000 บาท(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ที่ 45) 

รวม  71,000 บาท 
 

  5. งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหนองหว้าหมู่ที่  4 ซอยข้างร้านค้าหน้าวัดผิวจราจร                         
กว้าง 3.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ 0.20 เมตร หรือพ้ืนที่ผิว
คอนกรีต ไม ่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร งบประมาณ 157 ,000 บาท  (แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติมปี2564                 
พ.ศ. 2561-2565 ที่ 58) 
     รวม  157,000 บาท   
 6. งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหนองไผ่หมู่ที่  5 สายโนนป่าหวาย-นาวังแสง ผิวจราจร                  
กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ 0.50 เมตร   หรือพ้ืนที่     
ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร งบประมาณ 211,000 บาท  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ที่ 86)
    รวม 211,000 บาท 
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  7. งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหนองแกหมู่ที่  6ซอยไปหนองแก-หนองโดน                  
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 เมตร          
หรือพ้ืนที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร งบประมาณ 157,000 บาท  (แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติมปี2564  
พ.ศ. 2561-2565 ที่ 113)   รวม  157,000 บาท 

 
  8. งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านจ าปาหมู่ที่ 7 ซอยแม่ใบผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความ
ยาว 100.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 
ตารางเมตร งบประมาณ 157,000 บาท  (แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติมปี2564  พ.ศ. 2561-2565 ที่ 122)  
    รวม   157,000 บาท 

  9. งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านนาหวานหมู่ที่  11ซอยพ่อสรรอุทิศผิวจราจร                    
กว้าง 3.00 เมตร ความยาว 29.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ 0.20 เมตร หรือพ้ืนที่              
ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 87 ตารางเมตร งบประมาณ 44,000 บาท  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ที่ 228) 

    รวม 44,000 บาท 
 

  10.  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก ภายในหมู่บ้ านบ้านนาหวานหมู่ที่  11ซอยแม่สมรผิวจราจร                 
กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 28.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 เมตร หรือพ้ืนที่ผิว
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 112 ตารางเมตร งบประมาณ 57,000 บาท  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ที่ 223) 

    รวม 57,000 บาท 
 

  11. งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านนาหวานหมู่ที่  11 ซอยโบ้ อุทิศผิวจราจร                     
กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 61.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ 0.20 เมตร หรือพ้ืนที่        
ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 244 ตารางเมตร งบประมาณ 136,000 บาท  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ที่ 227)
     รวม  129,000 บาท 

 12. งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหนองไผ่หมู่ที่  12  ซอยประไตย ผิวจราจร                        
กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิว
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร งบประมาณ 211,000 บาท  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ที่ 243)  

    รวม  211,000 บาท 
 
 

/-13-…….. 



 
 

 
- 13 - 

        
  13. งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านตูมหมู่ที่9สายบ้านตูม-หนองแก    จุดที1่  ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 9.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิ วคอนกรีตไม่น้อยกว่า 38 ตารางเมตร                    
จุดที่2ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว  6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า              
24 ตารางเมตร   จุดที่3  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 60 ตารางเมตร  จุดที่4  ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาว  10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร                
หรือพ้ืนที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตรงบประมาณ 93,000 บาท  (แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมปี2564           
พ.ศ. 2561-2565 ที่ 155) 

รวม  93,000 บาท 
 

   14. งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูปภายในหมู่บ้านบ้านดอนภู่หมู่ที่  10 สายหน้าวัดดอนภู่-สี่แยกโรงฆ่าสัตว์         
รางระบายน้ าส าเร็จรูป ขนาด 0.60x0.58 เมตร ยาว 200.00 เมตร พร้อมฝาปิดงบประมาณ 495,000 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  เพิ่มเติมปี2564  พ.ศ. 2561-2565 ที่ 166) 

รวม  495,000 บาท 
  15. งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านดอนหันหมู่ที่  13 ซอยยายติ๋ม  ผิวจราจร                 
กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 48.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่           
ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร งบประมาณ 100,000 บาท  (แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติมปี  2564              
พ.ศ. 2561-2565 ที่ 212) 

รวม  100,000 บาท 
  16. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวการศึกษา   งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าครุภัณฑ์ส านักงาน 

เ พ่ือจ่ ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะเหล็ก พร้อมเก้า อ้ีมีพนักพิง  และมีความประสงค์ขอตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่                   
โครงการจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก หน้ายาง ขนาด 5 ฟุต  โครงตู้ผลิตจากแผ่นเหล็กกรีดเย็นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร  
พับขึ้นรูป ใช้เหล็กแผ่นรีดเย็นความหนา 10 มิลลิเมตร ปิดทับด้วยแผ่นยาง พีวีซี หนา 12 มิลลิเมตร ปิดทับด้วยขอบ
พีวีซี ขอบอลูมิเนียม มีลิ้นชัก 2 ข้าง และตู้มีลิ้นชัก 3 ชั้น ภายในมีกล่องส าหรับใส่เครื่องเขียน มีลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก 
พร้อมกุญแจล็อคลิ้นชัก ราคา 7,000  บาท พร้อมเก้าอ้ีผู้บริหาร เก้าอ้ีพนักหลังสูง มีที่พักแขน ความสูงขนาด 114-122 
ความกว้างฐานเก้าอ้ี 64 เซนติเมตร  ความกว้างเบาะ 53 เซนติเมตร ความกว้างของพนักหลัง 50 เซนติเมตร          
หนังเทียมพียู ราคา 3,000 บาท  จ านวน  1  ชุด  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท      
         รวม  10,000-.บาท 

  รวมทั้งสิ้น 2,357,000  +  134,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   2,491,000  บาท 
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นายอนนท์  ค าละมูล) -   ครับมีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญครับ 
ประธานสภา ฯ   
นายสมดี   แก้วกั้น  -   เรียนผู้บริหารประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านครับ เรื่องการญัตติพิจารณา 
 ส อบต. หมู่ที่ 9  โ อ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 6 4                                        

 จ านวน  2,491,000  บาท  ผมมีความเห็นว่าการขออนุมัติครั้งนี้มีความจ าเป็น
 เร่งด่วนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผมเห็นด้วยครับ 

 
นายอนนท์  ค าละมูล)  -  ครับมีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ 
ประธานสภา ฯ  -  ถ้าหากไม่มีการอภิปรายนะครับระเบียบวาระที่ 4 กระผมขอมติเรื่องเสนอ       

    เ พ่ือ พิจารณาญัตติถ้ าท่ าน เห็นชอบ โอนงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี                      
    งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน  2,491,000  บาท  โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม   -   มีมตเิห็นชอบอนุมัติ   จ านวน  25 เสียง 
         ประธานสภาฯงดออกเสียง  จ ำนวน  1 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องญัตติเสนอเพ่ือทราบรายงานผลการติดตามแผนและงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นายก อบต.  ขอให้หัวหน้าส านักปลัดชี้แจงครับ 
นายสบาย  มุกดาม่วง   
 

หัวหน้าส านักปลัด  เรียนท่านประธาน,ผู้บริหารและสมาชิกสภาและทุกท่านครับ   
นายฉัตรปรินทร์  วัชร์ธนโฆสิต สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 29 คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

  1.  ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน 
  3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  แต่วันที่รายงานและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องติดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  ทั้งนี้ทางคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ด าเนินการ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 แล้วเสร็จและได้ด าเนินรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา โดยสรุป ดังนี้ 

 
 
 

/-15-…….. 



 
 

- 15 - 
 

  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า ได้ 100 
คะแนน จาก 100 คะแนน 

  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า ได้ 98 
คะแนน จาก 100 คะแนน 

 สรุปรายงานผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า 
  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  36  โครงการ 
  จ่ายขาดเงินสะสม     43    โครงการ 
  สามารถด าเนินการได้    79   โครงการ 
  โดยคิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่น 11.06 
  โดยคิดเป็นร้อยละของแผนด าเนินงาน 100 
  คิดเป็นร้อยละของข้อบัญญัติและเงินสะสม 100 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร      

ส่วนต าบลหนองนาค า ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า  ในการพัฒนาและส่งเสริม    
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ อปท.    
ในเขตจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจ อยู่ในระดับ 
พอใจคิดเปน็ร้อยละ 76.42 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า 
 จากที่คณะกรรมการติดตามได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองนาค า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีข้อเสนอดังนี้ 
 ปัญหา 
 1.  มีบางหมู่บ้านที่ยงัไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างและบางหมู่บ้านไม่เพียงพอ 
 2.  ถนนยังไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกหมู่บ้าน 
 3.  มีโครงการบางโครงการในแผนที่งบประมาณยังมีความคลาดเคลื่อนจากการประมาณ  
                                   ราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลัก 
                                   ของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
 4.  มีโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่อประชาชนได้ 
 5.  ปัญหาสัญญาณเตือน/ไฟกระพริบจุดตัดทางร่วมสี่แยกไม่เพียงพออาจจะท าให้เกิด 
                                    อุบัติเหตุต่อประชาชนผู้สรรจรไปมาได้ 
 6.  ปัญหาอาชญากรรมภายในหมู่บ้านและอุบัติเหตุภายในหมู่บ้าน อาจจะท าให้เกิดความ 
                                    เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 7.  ปัญหาสิ่งแวดล้อม/มลพาทางอากาศและเสียงของโรงงานในพื้นที่ 
 8.  ปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอยและการทิ้งขยะที่ไม่ทั่วถึงและเพียงพอของประชาชนในต าบล 
      หนองนาค า 
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 9.  ปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า 
 10. พ้ืนที่เพาะปลูกในต าบลหนองนาค ามีความแห้งแล้งขาดความอุดมสมบูรณ์และอยู่นอก 
      เขตชลประทานท าให้การเกษตรต าบลหนองนาค าได้ผลผลิตน้อย 
 11.  กลุ่มอาชีพในต าบลหนองนาค ามีจ านวนไม่มากและที่มีอยู่ขาดความเข้มแข็ง 
 12. งบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 
 ข้อเสนอแนะ 
 1.  เห็นควรพิจารณาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้หมู่บ้านอย่างเพียงพอ เพื่อให้การสัญจรไปมาได้ 
     สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเสนอแนะให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างดังนี้ 
  1.1  ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอต่อประชาชน 
  1.2  ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมขยายเขตไฟฟ้าในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การ 
                  บริหารส่วนต าบลหนองนาค า 
 2.  เห็นควรพิจารณาด าเนินการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ก่อสร้างถนนให้สามารถสัญจรไป-มา ได ้
     สะดวกและเพียงพอ 
 3.  ในการที่จะด าเนินโครงการนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
     ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 22/1                
     ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมปรับปรุง โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 10 
 4.  ให้พิจารณาด าเนินโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้แล้วให้ครบทุกโครงการ  เพื่อให้ 
     ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
 5.  เห็นควรพิจารณาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า ส ารวจจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิด 
     อุบัติเหตุเพื่อติดตั้งสัญญาณเตือน/ไฟกระพริบจุดตัดทางร่วม สี่แยก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 
     ของประชาชนในต าบลหนองนาค า 
 6.  เห็นควรพิจารณาตดิตั้งกล้อง CCTV  เพ่ือเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังความปลอดภัยของ 
     ประชาชนในต าบลหนองนาค า 
 7.  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการด าเนินการของโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปอย่าง 
     ถูกต้องและให้ค าแนะน าด้านวิชาการแก่โรงงานในงานลดปัญหาด้านมลภาวะทั้งด้านเสียง 
     และกลิ่น 
 8.  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในต าบลหนองนาค า ในการ 
     ทิ้งขยะตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย 
     ทั่วไป พ.ศ. 2561 และด าเนินการจัดหาถังขยะให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
                                   ชาวหนองนาค า 
 9.  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนต าบลหนองนาค า ในการ 
                                   จัดเก็บรายได้เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการจัดเก็บให้ดีขึ้น 
 10. ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า พัฒนาแหล่งน้ าแบบองค์รวมและส่งเสริมการ 
       เรียนรู้และการน าไปใช้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 11. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนากลุ่มอาชีพที่มีอยู่ในต าบล 
      หนองนาค าเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมให้ความรู้ในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
      ให้กับประชาชนชาวต าบลหนองนาค า 
 12. เพ่ิมงบในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ เพ่ือที่จะให้การด าเนินการต่างๆ ขององค์การ 
                                     บริหารส่วนต าบลหนองนาค าเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
 ทางส านักงานปลัดได้น าเรียนต่อสมาชิกสภาไว้เพียงแค่นี้ครับ 
ปลัด อบต. -   ปี 2564  อยากให้เน้นไปที่บ้านโก่ย หมู่ที่ 2  เพ่ือพัฒนากลุ่มผ้าหมี่ขิด ซึ่งได้จัดตั้งกลุ่มมา

นานแล้วยังไม่เกิดกลุ่มเข้มแข็ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือวิสัยทัศน์ เพื่อท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองนาค าของเราจะได้ก้าวหน้า 

นายสมใจ  เพชรชู -   เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน ผมเห็นด้วยที่ท่านเสนอไฟฟ้า 
ส อบต.หมู่ที่ 1    ส่องสว่าง ไฟฟ้าเป็นปัจจัยส าคัญของชาวบ้านครับ 
 

นายค าสิงห์ พรวาปี -   เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน  เรื่องไฟฟ้าติดตามหมู่บ้าน 
ส อบต.หมู่ที่ 18    ยังขาดแคลนอยู่ และซ่อมแซมถนนช ารุดด้วยยางมะตอยด้วยครับ 
 

นายทรงศิลป์ สุวรรณกูล -   เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน  ขอชื่นชมหัวหน้าส านักปลัด    
ส อบต.หมู่ที่ 13               ปรับปรุงวิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค าให้สวยงามและน่าอยู่  
 
ที่ประชุม  -   รับทราบ 
 
   

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ   ระเบียบวาระอ่ืนๆ เชิญสมาชิกสภาอภิปรายครับ 
นายอนนท์ ค าละมูล  
ปลัด อบต.   -   เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ประจ ากองคลัง ต าแหน่งหัวหน้า
       ฝ่ายบัญชี ย้ายมาด ารงต าแหน่งแทน นางสาวยุพิณ อินทร์อุดม  เชิญรายงานตัว
       ครับ 
หัวหน้าฝ่ายบัญชี   -   เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาวสุวรรณา   
       พฤกโกษา ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบัญชี  ย้ายมาจาก องค์การบริหารส่วนต าบล
       โพนทอง อ าเภอโพธิ์ตาด  จังหวัดหนองคาย มาด ารงต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบัญชี 
       ตั้งแตว่ันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  เดิมเกิดทีจ่ังหวัดชัยนาทขอบคุณค่ะ  
นายก อบต.   -  ครับเดือนมกราคมที่ผ่านมาได้มีการแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
      หนองนาค าแทนต าแหน่งว่าง คือ นายพนม  บาลี  เป็นรองนายกองค์การบริหาร
      ส่วนต าบลหนองนาค า จบปริญญาตรีจากมหาลัยรามค าแหงครับ 
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นายสมดี  แก้วกั้น  -   เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน  ปัญหาความเดือดร้อน 
ส อบต.หมู่ที่ 9      ของประชาชน หมู่ที่ 9 บ้านตูม  ชาวบ้านได้ขยายสร้างบ้านเรือนออกห่างไกลจาก
       หมู่บ้านเส้นบ้านตูม-หนองแก ไม่มีน้ าประปาเพ่ืออุปโภคบริโภค ได้ร้องเรียนมาโดย
       ตลอดและขอให้ท่านนายกได้ปรับปรุงแก้ไขให้ด้วยครับเพราะพ่ีน้องประชาชน
       ได้รับความเดือดร้อนมาเป็นระยะเวลานานครับ 
นายสมรส  กงบุราณ  -   เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน  มีปัญหาเรื่องไฟฟ้า   
หมู่ที่ 11        ซอยหนองถ่มและได้ท าหนังสือแจ้ง อบต.แล้ว มีปัญหา ไฟฟ้าและประปา ขอให้ 
                      นายกพิจารณาแก้ไขปัญหาด้วยครับซึ่งมีแผนรองรับไว้แล้ว และขอไฟฟ้าโซล่าเซล 
                                              เพ่ิมอีกจ านวน 10 จุด ครับ 
นายค าสิงห์  พรวาปี  -   เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน เรื่องซ่อมแซมถนนยาง  
ส อบต. หมู่ที่ 18      มะตอย ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อขอความอนุ เคราะห์ซ่อมแซมให้หมู่ที่  18                    
                                  บ้านโนนกอกด้วยครับสายไปวัดหนองยาง 
ผู้อ านวยการกองช่าง  -   เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน  ขออนุญาตเพ่ิมเติม  
นายดิเรก  นาทา     เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ตอนนี้ติดปัญหาเรื่องเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
       ตอนนี้รอว่าจะมีปัญหาหรือไม่เนื่องจากใช้เสาของการไฟฟ้า 
      ส่วนเรื่องการของขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าอยากให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์หากหมู่ 
        เดียวกันซอยเดียวกันให้มาพร้อมกัน และตอนนี้มีปัญหามากเรื่องขอหนังสือรับรอง
      ให้ท่านช่วยประชาสัมพันธ์เนื่องจากทางกองช่างต้องตรวจสอบก่อนเบื้องต้นไม่เกิน 
      3 วันท าการ บ้านมีจริงไหม  ส่วนเรื่องประปาหมู่ที่ 8 บ้านถ่อนน้อยและหมู่ที่ 9 
      บ้านตูม ทางเราก็จะท าหนังสือถึงประปา ไฟฟ้าให้มาประมาณการก่อน ขอบคุณ
      ครับ 
ปลัด อบต.   -   เรื่องการจัดเก็บขยะประชาชนร้องเรียนจ านวนมากและจัดเก็บไม่เป็นไปตาม 
       เป้าหมายประชาชนไม่ประทับใจการให้บริการ ปัญหาที่เกิด ข้อปฏิบัติกับ                 
       ข้อกฎหมาย ข้อกฎหมายตั้งไว้ 20 บาท ต่อถัง/ครัวเรือน  เขาไม่จ่ายเพราะเขาไม่
                มีถังขยะเนื่องจากบางครัวเรือนต้องใช้ถังขยะร่วมกันประมาณการรายรับตาม 
       ข้อบัญญัติไว้ที่ 500,000  บาท/ปี 
    -   เรื่องการจัดเก็บภาษีป้าย :  ส ารวจป้ายที่อยู่ ใน พ้ืนที่การยื่นช าระภาษี                    
        มี 3 ประเภท 
        1.  อักษรไทยล้วน 
        2.  ไทยปนต่างประเทศ 
        3.  ไม่มีอักษรไทย 
    -   เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  มี 4  อัตรา 
        1.  เกษตรกรรม  0.15 % 
        2.  ที่อยู่อาศัย  0.30 % 
        3.  นอกเหนือจาก ข้อ 1 และข้อ 2    1.20 % 
        4.  ว่างเปล่า  1.2 % 
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