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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
สมัยประชุม  สมัยสามัญที่  ๓  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.  2563 

วันศุกร์ที่  3  เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.  2563   เวลา  ๐9.00   น.   
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  

 
 

  ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง  ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 ผู้เข้าประชุม    

1 นายสมัคร  บุพบุญ ประธานสภาฯ สมัคร  บุพบุญ  
2 นายนิมิตร  นาดี รองประธานสภาฯ นิมิตร  นาดี  
3 นายสมจิตร  มุงรัง เลขานุการสภาฯ  สมจิตร  มุงรัง  
4 นายสมพงศ์  ซากลมกลาง ส.อบต. หมู่ 1 สมพงศ์  ซากลมกลาง  
5 นายบุญเสาร์  หมั่นกิจ ส.อบต. หมู่ 1 บุญเสาร์  หมั่นกิจ   
6 นางมารศรี  นาดี  ส.อบต. หมู่ 2 มารศรี  นาดี   
7 นายสุวิทย์  สิริวัฒนากุล ส.อบต. หมู่ 2 สุวิทย์  สิริวัฒนากุล  
8 นายประยูร  ช่างเหล็ก ส.อบต. หมู่ 3 ประยูร  ช่างเหล็ก  
9 นายทองวัน  นาดี ส.อบต. หมู่ 5 ทองวัน  นาดี  

10 นายโยธิน  ป่ามะไพร ส.อบต. หมู่ 5 โยธิน  ป่ามะไพร  
11 นางปรัชญา  จันทร์น้อย  ส.อบต. หมู่ 6 ปรัชญา  จันทร์น้อย  
12 นายสงวน  พลประเสริฐ ส.อบต. หมู่ 6 สงวน  พลประเสริฐ  
13 นายล ายวง  กล้าหาญ ส.อบต. หมู่ 8 ล ายวง  กล้าหาญ  
14 นางเปล่ง  แก้วรักษา ส.อบต. หมู่ 8 เปล่งแก้วรักษา  
15 นายสมัย  บ้วนนอก ส.อบต. หมู่ 9  สมัย  บ้วนนอก  
16 นายบุญรัก  นาดี ส.อบต. หมู่ 10 บุญรัก  นาดี  

 
 
 

 
 
 
 
 

  ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 ผู้เข้าร่วมประชุม      

1 นางสาวภิรมยา เอกตะคุ ปลัด  อบต. หนองแจ้งใหญ่  ภิรมยา เอกตะคุ  
2 นางกฤติกา  ไชยชวคุปต์ หัวหน้าส านักปลัด  กฤติกา  ไชยชวคุปต์  
3 นางวรรณวิไล  ชุมศรี  นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน วรรณวิไล  ชุมศรี  
4 นางสาวล าพึง  พรมมานอก ผู้อ านวยการกองคลัง ล าพึง  พรมมานอก  
5 นายศิริพงษ์ ศรีอภัยพันธุ์ ผู้อ านวยการกองช่าง  ศิริพงษ์ ศรีอภัยพันธุ์  
6 นางบัวแพร  แก้วหีด  ผู้อ านวยการกองการศึกษา บัวแพร  แก้วหีด  
7 นางสาวรุ่งเรือง สีดาวงษ์  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ  รุ่งเรือง สีดาวงษ์  
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มีผู้เข้าประชุม         16  คน  
มีผู้ลาประชุม            -   คน       
มีผู้ขาดประชุม          -   คน      
มีผู้เข้าร่วมประชุม     7   คน  
มีผู้เข้ารับฟังประชุม   5   คน  

 
เริ่มประชุมเวลา    ๐9.00  น. 
  
นายสมจิตร  มุงรัง     เรียนประธานสภาฯ  ที่เคารพ กระผม นายสมจิตร  มุงรัง  ต าแหน่ง 
เลขานุการสภาฯ    เลขานุการสภาฯ  เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเรียนเชิญ 

ท่านประธานสภาฯ  เปิดการประชุมสภาฯ  สมัยประชุม  สมัยสามัญที่  ๓  
ครั้งที่ 1  ในวันจันทร์ ที่  3   สิงหาคม  2563 ครับ  

นายสมัคร  บุพบุญ           เรียนสมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบลทุกท่าน  เมื่อที่ 
ประธานสภาฯ                        ประชุมมาครบแล้ว  ผมขอเปิดสมัยประชุม  สมัยสามัญที่  ๓  ครั้งที่ 1   ใน 
    วันที่  3  สิงหาคม 2563   เข้าระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้   
 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานจะแจ้งให้ทราบ 
ที่ประชุม    - 
   

ระเบียบวาระท่ี   2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ   รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาสมัยประชุม  สมัยวิสามัญที่ 1  เมื่อวันที่  8  

 มิถุนายน  2563   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบและ
 ได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมให้แก่สมาชิก  พร้อมระเบียบวาระการ
 ประชุมแล้ว มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน  หรือต้องการแก้ไข
 ถ้อยค า ในรายงานการประชุมหรือไม่  

ที่ประชุม    - ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข-  
 

ประธานสภาฯ    ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยประชุม  สมัยวิสามัญที่  1  เมื่อ 
    วันที่  8  มิถุนายน  ๒๕63    
เลขานุการสภาฯ    ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภา อบต. ผู้มาประชุม  16  คน  ลาประชุม -  คน  

ขาดประชุม    -   คน  ครบองค์ประชุม  
 
 

  ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 ผู้เข้ารับฟังประชุม      

1 นายชูศรี  ดีส่วน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 นายชูศรี  ดีส่วน  
2 นายอุทัย  นรินทร์นอก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 นายอุทัย  นรินทร์นอก  
3 นายอ านวย  นพรัมย์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 นายอ านวย  นพรัมย์   
4 นายบุญส่ง  จันทร์น้อย  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  6 นายบุญส่ง  จันทร์น้อย   
5 นายสุนทร  วงษ์ชารี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  4 นายสุนทร  วงษ์ชารี   
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มติที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันท์ให้การรับรองด้วยการยกมือทั้ง 13  เสียง    

งดออกเสียง  3   เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   กระทู้ถาม  
ที่ประชุม   - ไม่มี -  

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว  
ที่ประชุม     - ไม่มี -  
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา  
             3.1  เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                  งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 
    ในวาระท่ี   1   (ขั้นรับหลักการ) 
 
ประธานสภาฯ  -ก่อนอ่ืนกระผมขออธิบายให้กับทางสมาชิก อบต. ทุกท่าน ได้รับทราบก่อนว่า

ในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ในครั้งนี้ ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ท าหนังสือแจ้งให้จัดท า
ด้วยระบบ E-laas เป็นระบบที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. จัดท า
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย วางฎีกาเมื่อมีรายการที่ต้องจ่าย  
รับเงินทุกครั้งที่ทีการรับจริงทุกประเภท จัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ต้องซื้อจ้าง ข้อมูล
บุคลากร ข้อมูลผู้เสียภาษี จัดท าเช็ค เพ่ือให้ระบบลงบัญชีและออกรายงาน
การเงิน และตรวจสอบได้ทุกวัน เพราะฉะนั้นทาง อบต.หนองแจ้งใหญ่ จึง
จะต้องท าตามค าสั่งของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าด้วย
ระบบ e-laas  ให้กับทางสภา อบต. หนองแจ้งใหญ่  ได้รับทราบในครั้งนี้ 
-ด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การบริหารส่วน 
ต าบลหนองแจ้งใหญ่ ได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

 พ.ศ. 2564  ในวันที่   24  กรกฎาคม  2563  เพ่ือสภาองค์การบริหารส่วน
 ต าบลหนองแจ้งใหญ่  รับหลักการ  ขอเชิญ ท่านปลัด อบต. หนองแจ้งใหญ่
 ชี้แจงรายละเอียด 

นายสมจิตร  มุงรัง    ได้กล่าวชี้แจง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร 
เลขานุการสภาฯ    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
    ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ  วิเคราะห์  และ 
    แก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นเม่ือคณะผู้บริหาร 
    ท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจาปี 
    แล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่าย 
    เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอ 
    ต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 
นายสมัคร บุพบุญ  ขอเรียนเชิญท่านท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายก 
ประธานสภาฯ    องค์กรบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ชี้แจงรายละเอียด ร่างข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2564  ต่อที่ประชุม  
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นางสาวภิรมยา เอกตะคุ  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   ข้าพเจ้าขอ 
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่    เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปีต่อสภาองค์การ 
นายก อบต.หนองแจ้งใหญ่  บริหาร ส่วนต าบลอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้จึงขอแถลงให้ท่านประธาน 
    และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง  ตลอดจนหลักการและ  
    แนวนโยบายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังต่อไปนี้   

11..   สถานการณ์คลัง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  
ได้ประมาณการรายรับไว้  จ านวน  42,601,800-บาท  โดยในส่วนของ
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คาดว่าจะมีการลดลง  เนื่องจากมี พรบ. เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตัวใหม่ ท าให้ประมาณการรายรับลดลง  และในส่วนงบประมาณรายจ่าย
ได้ก าหนดวงเงินรายจ่ายไว้  จ านวน 42,601,800 บาท  ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถน าไปจัดท าบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
ซึ่งการจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
เป็นการจัดท างบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ)  จะเห็นได้
ว่าประมาณการรายรับและรายจ่ายปีนี้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากรัฐบาลได้
มีหนังสือสั่งการประกอบกับหนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ให้ตั้งงบประมาณรองรับในเรื่องของเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ เงินอุดหนุนด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เข้ามาตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ด้วย 
2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  ๒562 

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา  แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแจ้งใหญ่จะมีจ านวนจ ากัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่าง ๆ ที่
จะต้องด าเนินการเพ่ือบริการให้แก่ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายก็ตาม  แต่งองค์การบริหารส่วนต าบลก็สามารถด าเนินกิจการ
ตามท่ีได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้เกือบครบถ้วนทุกรายการ   

  เหตุผล 
 เพ่ือใช้ด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ ได้วางแผนไว้ตาม 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2564   เพ่ือสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป  

รายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ได้ยื่นต่อประธานสภาฯ   เพื่อส่งให้สมาชิกทุกท่านได้
พิจารณาตรวจสอบแล้ว (ดังรายละเอียด) 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
           บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้  
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบ 
ถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 

สถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 62,311,880.30 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 28,508,098.96 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 22,546,183.86 บาท 
   1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
  (1) รายรับจริง จ านวน 33,662,338.97 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 6,024.00 บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 148,593.30 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 451,530.27 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 2,013.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 13,962,110.40 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 19,092,068.00 บาท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 25,506.00 บาท 
  (3) รายจ่ายจริง จ านวน 23,647,261.82 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 9,980,732.60 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 7,189,515.00 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 3,367,035.24 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 1,628,967.68 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,481,011.30 บาท 
  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 25,506.00 บาท 
  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 3,843,051.00 บาท 
  (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
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  ค าแถลงงบประมาณ     
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา 

  รายรับจริง 
ปี  2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 111,659.41 118,749.00 26,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

103,026.00 25,500.00 48,300.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 403,263.39 394,915.00 412,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 526.00 0.00 10,500.00 

  หมวดรายได้จากทุน 300.00 2,300.00 2,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 618,774.80 541,464.00 498,800.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 19,479,236.96 18,116,754.00 19,623,000.00 

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

19,479,236.96 18,116,754.00 19,623,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 21,599,676.00 21,508,950.00 22,480,000.00 

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

21,599,676.00 21,508,950.00 22,480,000.00 

รวม 41,697,687.76 40,167,168.00 42,601,800.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รายจ่าย รายจ่ายจริง 

ปี 2562 
ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 12,793,086.00 14,086,634.00 14,957,710.00 

  งบบุคลากร 9,413,326.00 11,751,180.00 12,199,980.00 

  งบด าเนินงาน 4,768,971.25 9,005,904.00 9,345,310.00 

  งบลงทุน 1,554,400.00 1,989,450.00 3,598,800.00 

  งบเงินอุดหนุน 2,258,678.16 3,334,000.00 2,500,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 30,788,461.41 40,167,168.00 42,601,800.00 

รวม 30,788,461.41 40,167,168.00 42,601,800.00 

    
 

ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,071,880 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 205,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 6,540,190 
  แผนงานสาธารณสุข 774,000 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,039,800 
  แผนงานเคหะและชุมชน 3,066,720 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 495,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 371,500 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 940,000 
  แผนงานการเกษตร 140,000 
ด้านการด าเนินงานอื่น   
  แผนงานงบกลาง 14,957,710 
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 42,601,800 
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ประธานสภาฯ    ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ) ว่าควร 
จะรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.  
2564  หรือไม่  อย่างไร  หรือจะมีการอภิปรายก่อนที่จะรับหลักการดังกล่าว  
ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณา  และก่อนที่จะพิจารณาว่าจะรับหลักการร่าง 
ข้อบัญญัติหรือไม่ นั้น ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  
เลขานุการสภาฯ    ได้กล่าวชี้แจง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

ท้องถิ่น พ.ศ.2547  
ข้อ ๔๙  “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้า

จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุม
สภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติด้วย 

ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิ มเติมร่าง
ข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นราย
ข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรบัญญัติด้วยวาจาได้” 

ปลัด อบต.   ให้ปลัด อบต. เจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงขั้นตอนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
      ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
                                           (ดังรายละเอียดตามเอกสาร) 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ก่อนลงมติ

รับหลักการ  ในวาระท่ี 1  ให้เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภา 
อบต.  ในที่ประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ 

นายสมจิตร  มุงรัง             ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภา อบต. ในที่ประชม  ผู้มาประชุม   16  คน   ลา    
เลขานุการสภาฯ             ประชุม  -  คน   ขาดประชุม  -   คน   ครบองค์ประชุม 
ประธานสภาฯ    เมื่อเลขาฯ ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว   ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ   แห่งนี้ว่า   

ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  วาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ)  
โปรดยกมือ  

ที่ประชุม  เห็นชอบ  13  เสียง  งดออกเสียง  3  เสียง  ไม่เห็นชอบ ..- ..เสียง 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ) 
โปรดยกมือขึ้น  

ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ยกมือ – 
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ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่แห่งนี้ได้มีมติ

รับหลักการในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 
2564   วาระที่ 1 จ านวน  13 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี และงดออกเสียง  3 
เสียง (ประธานสภาฯ ,รองประธานสภาฯ ,เลขานุการสภาฯ )  ในวันที่  3  
สิงหาคม  2562  เวลา  10.15  น.       
- เมื่อที่ประชุมสภาฯ มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) แล้ว ล าดับ
ต่อไป ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

เลขนานุการฯ    กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
ข้อ ๔๙  “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ง 
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ด้วย 

ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
ข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นราย
ข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง กรณีการพิจารณาสามวาระ

รวดเดียวผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรบัญญัติด้วยวาจาได้” 
        ข้อ ๕๐ “ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า 
ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ 
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย  และให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น” 

 ประธานสภาฯ    ตามท่ีท่านเลขานุการฯ   ได้กล่าวรายละเอียดการแปรญัตติแล้ว  ประธานสภา 
จึงปรึกษาหารือกับสมาชิกสภาฯ  ว่าเห็นสมควรยุติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
ไว้ก่อน  เอาไว้เป็นเรื่องคงค้างพิจารณาไว้  และได้ปรึกษาหารือก าหนดวันนัด
หมายส าหรับในวาระท่ีสอง   
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วาระที่สอง  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สองให้ปรึกษาเรียงล าดับ
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ  หรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้นเว้นแต่ที่
ประชุมสภา อบต. จะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  ถ้าที่ประชุมสภา อบต. ลงมติเห็น
ด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อความใดแล้ว  ไม่ให้เสนอ
ขอแปรญัตติ  หรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้น อีก  ถ้าข้อความใดที่ได้มี
มติไปแล้วขัดหรือแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ  ให้ที่ประชุมสภา อบต. 
ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการฯ  พิจารณาใหม่เฉพาะข้อที่ขัดแย้ง  
วาระท่ีสาม   ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปราย
เว้นแต่ที่ประชุมสภา อบต. จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย   ถ้ามีเหตุอันสมควร  
การพิจารณาในวาระที่สามนี้ให้ที่ประชุมสภา อบต. ลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547  ข้อ 105 (3) สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ   
ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น   มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 
คน  แต่ไม่เกิน  7 คน 
 ให้ที่ประชุมเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ มีจ านวนไม่
น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 7 คน  วิธีเลือกให้สมาชิกสภาอบต. หรือ นายก อบต. 
เป็นผู้เสนอในกรณีสมาชิกสภา อบต. เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภา อบต. 
รับรองไม่น้อยกว่า 2  คน  ส่วนกรณีท่ีนายก อบต. เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  
การเสนอชื่อไม่จ ากัดจ านวนหากเสนอชื่อครบจ านวนให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อนั้น
ได้รับเลือก  

ที่ประชุม    -  รับทราบ –  
ประธานสภาฯ    ผมขอหารือที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ว่า  ควรจะก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ 

กี่วัน ควรจะก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติกี่
วัน และควรมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน และสมาชิกท่านใดควร
ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอเชิญท่านสมาชิกได้แสดงความ
คิดเห็นหรือเสนอญัตติต่อไป ขอเชิญครับ  

นายบุญรัก  นาดี    ผมขอเสนอว่า ควรจะก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรวม  3  วัน   โดย 
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในระหว่างวันที่ 
4 - 6  สิงหาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  

ประธานสภาฯ    ขอผู้รับรองด้วยครับ  
    ผู้รับรอง     1.  นางเปล่ง  แก้วรักษา 
          2.  นายโยธิน  ป่ามะไพร 
ประธานสภาฯ    ผู้รับรองถูกต้อง  

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่    ในเมื่อไม่มีสมาชิก
ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของ
ท่านนายบุญรัก  นาดี ว่า สภาฯ ได้ก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรวม 3 
วัน  
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โดยก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการในระหว่าง

วันที่  4 - 6  สิงหาคม  2563  ตั้งแต่เวลา  08.30  น. ถึง  16.30  น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ ่

ที่ประชุม    -  รับทราบ –  
ประธานสภาฯ    ก่อนที่จะเสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติ 

ร่างข้อบัญญัติในครั้งนี้ กี่คน และจะเสนอใครบ้าง นั้น ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ  

เลขานุการสภาฯ    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
2547     
ข้อ ๑๐๓  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี  ๒ ประเภท คือ 
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อย
กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ 

ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมี
สิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้ง
เป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ านวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ในการท า 
หน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2564 ในครั้งนี้ กี่คน   

นางเปล่ง แก้วรักษา  ดิฉันขอเสนอว่า ควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่ 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  
ในครั้งนี้  จ านวน  3  คน  
 

ประธานสภาฯ    ขอผู้รับรองด้วยครับ  
    ผู้รับรอง   1.  นายบุญรัก  นาดี   
        2.  นางปรัชญา  จันธิดา  
 

ประธานสภาฯ    ผู้รับรองถูกต้อง  
    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ 

เป็นอย่างอ่ืน สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของท่านสมาชิก 
นางเปล่ง   แก้วรักษา  ส.อบต. หมู่ 8  ว่าควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ในครั้งนี้ จ านวน  3 คน  

ประธานสภาฯ    ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ  
เรียงตามล าดับจนครบ 3  คน ขอเชิญครับ โดยมีผู้รับรองชื่อท่ีเสนอไม่น้อยกว่า
สองคน  ส่วนนายก อบต. เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
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 ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเสนอรายชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 

1  ขอเชิญครับ 
นายบุญเสาร์ หมั่นกิจ   ข้าพเจ้า นายบุญเสาร์ หมั่นกิจ  ส.อบต. ม.1  ขอ เสนอ นางเปล่ง  แก้วรักษา   

ส.อบต. หมู่  8  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  1  
ผู้รับรอง             นางปรัชญา  จันทร์น้อย   ส.อบต. หมู่ 6 

     นายล ายวง   กล้าหาญ     ส.อบต. หมู่  8 
 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติคนที ่ 1  อีกหรือไม่   
ที่ประชุม  -ไม่มี – 
ประธานสภาฯ  เมื่อมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว ดังนั้นถือว่า นางเปล่ง  แก้วรักษา   ส.อบต. 

หมู่  8  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ ๑ 
 ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

คนที ่2  เชิญเสนอได้เลย  
นายล ายวง กล้าหาญ    ข้าพเจ้า นายล ายวง  กล้าหาญ  ส.อบต. ม. 8  ขอเสนอ  นายบุญรัก  นาดี 
                                        ส.อบต. หมู่  10  เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ ครับ 

ผู้รับรอง       นางเปล่ง   แก้วรักษา   ส.อบต. หมู่  8           
   นางมารศร ี  นาดี        ส.อบต. หมู่  2 
 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๒  อีกหรือไม่       

ที่ประชุม  -ไม่มี – 
ประธานสภาฯ  เมื่อมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว ดังนั้นถือว่า นายบุญรัก  นาดี  ส.อบต. 

หมู่ที ่10  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ ๒ 
ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที ่๓ เชิญเสนอได้เลย  

นายบุญรัก  นาดี      ข้าพเจ้า  นายบุญรัก  นาดี  ส.อบต. ม. 10 ขอเสนอ  นายสุวิทย์ สิริวัฒนากุล 
ส.อบต. หมู่  2  เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ ครับ 
ผู้รับรอง            นายบุญเสาร์  หมั่นกิจ   ส.อบต. หมู่ 2 

    นายโยธิน  ป่ามะไพร    ส..อบต. หมู่ 5   
 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  
                                         อีกหรือไม่    
  ที่ประชุม  -ไม่มี – 
ประธานสภาฯ  เมื่อมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว ดังนั้นถือว่า นายสุวิทย์  สิริวัฒนากุล   

ส.อบต.หมู่ 2 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3 
ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีก  
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ประธานสภาฯ    เมื่อเราได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติครบทั้ง  3  คนแล้ว  

ประกอบด้วย  
1. นางเปล่ง  แก้วรักษา      ส.อบต. หมู่ 8 
2. นายบุญรัก  นาดี          ส.อบต. หมู่  10 
3. นายสุวิทย์ สิริวัฒนากุล   ส.อบต. หมู่  2 

 
ทางสภาฯ ขอมติในการรับรองเพ่ือแต่งตั้งให้สมาชิกสภาฯทั้ง 3 คน 

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติต าบล  ก่อนลงมติ  ให้เลขานุการ
สภาฯ  ตรวจนับจ านวนสมาชกิสภา อบต. ในที่ประชุมว่าครบองค์ประชุม
หรือไม่ 

เลขานุการสภาฯ    ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภา อบต. ในที่ประชม  ผู้มาประชุม   16  คน   ลา 
ประชุม  -   คน  ขาดประชุม    -  คน   ครบองค์ประชุม 

ประธานสภาฯ    เมื่อไม่มีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติอีกถือว่าผู้ 
ที่ถูกเสนอชื่อได้รับการเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติและขอมติที่ประชุมให้
การรับรอง  
 

มติที่ประชุม   -มีมติให้การรับรองคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติทั้ง  3  คน  ด้วย 
การยกมือ  รับรองท้ัง  13 เสียง  งดออกเสียง  3  เสียง  ลาประชุม  -  คน  
 

นายสมัคร  บุพบุญ    เมือ่ได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้วหากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ที่ยื่นขอ
ประธานสภาฯ     เสนอขอแปรญัตติ  ให้กระท าได้ตามวันและเวลาที่ทางสภาฯได้มีมติก าหนดไว้ 

ภายใน 3  วัน  นับตั้งแต่มีการรับหลักการแล้วและขอให้คณะกรรมการแปร
ญัตติได้ร่วมกันพิจารณาข้อญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  หากมีความเห็นเป็นประการใดให้ท ารายงานการประชุมส่งให้สภา
รับทราบด้วย  เพ่ือที่สภาฯ  จะได้ส่งให้ท่านสมาชิกทราบก่อนวันเปิดประชุม
สภาท้องถิน่ พ.ศ. 2547  ข้อ 50  และสภาฯ จะได้ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบข้อ  51  ต่อไป   

นางสาวภิรมยา เอกตะคุ   5.2  เรื่อง  การพิจารณาโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ปลัด อบต.   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบบที่ 3) พ.ศ. 2543  
หมวด  4  การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27 การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  
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รายการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์ 

ของ  กองคลัง 
รายการโอนลด  โอนเพิ่ม  ครั้งที่  11/ 2563  

โดยโอนลดจาก 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง  
งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
   (1)  ค่าเดินทางไปราชการ    จ านวน   200,000  บาท   (คงเหลือ  119,606  บาท) 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชการอาจักร  เช่น 
ค่ าเบี้ ย เลี้ ย งเดิ นทาง  ค่ าพาหนะ  ค่ า เช่ าที่ พั ก  ค่ าบริการจอดรถ  ณ  ท่ าอากาศยาน  ค่ าผ่ านทางด่ วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่
ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรมสัมมนา ดูงาน หรือเดินทางไปติดต่อราชการ   
โดยโอนลด   22,000   บาท เพือ่ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังรายละเอียด  
 
รายการโอน เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง  
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
    ราคา 22,000 บาท 
 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน 
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
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- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB  จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563   ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2 และ 3) พ.ศ. 2543   หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
ข้อ  27  การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
 
 มติที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติให้โอนงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ จ านวนเงินทั้งสิ้น  22,00 บาท  
 

2) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง  
งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
   (1)  ค่าเดินทางไปราชการ    คงเหลือ    97,606  บาท 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชการอาจักร  เช่น 
ค่ าเบี้ ย เลี้ ย งเดิ นทาง  ค่ าพาหนะ  ค่ า เช่ าที่ พั ก  ค่ าบริการจอดรถ  ณ  ท่ าอากาศยาน  ค่ าผ่ านทางด่ วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่
ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรมสัมมนา ดูงาน หรือเดินทางไปติดต่อราชการ   
โดยโอนลด   17,800   บาท เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังรายละเอียด 
 
รายการโอน  ตั้งเป็นรายการใหม่  
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง  
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

2 เครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 
 ราคา 8,900 บาท     จ านวน  2  เครื่อง  รวมเป็นเงิน  17,800   บาท 
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คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า  จ านวนไม่   
  น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  

    ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563   ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2 และ 3) พ.ศ. 2543   หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  ข้อ  27  การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

 
มติที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติให้โอนงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น  17,800 บาท  
 

3) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง  
งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
   (1)  ค่าเดินทางไปราชการ    คงเหลือ    87,806  บาท 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชการอาจักร  เช่น 
ค่ าเบี้ ย เลี้ ย งเดิ นทาง  ค่ าพาหนะ  ค่ า เช่ าที่ พั ก  ค่ าบริการจอดรถ  ณ  ท่ าอากาศยาน  ค่ าผ่ านทางด่ วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่
ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรมสัมมนา ดูงาน หรือเดินทางไปติดต่อราชการ   
โดยโอนลด   16,500   บาท เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังรายละเอียด 
 
รายการโอน เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง  
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
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ครุภัณฑ์ส านักงาน     

3. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน  จ านวน  3 หลัง ๆละ  5,500  บาท เป็นเงิน  16,500  บาท   
มีคุณลักษณะดังนี้   
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.) 
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2 และ 3) พ.ศ. 2543   หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  27  
การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
มติที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติให้โอนงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน 1 รายการ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร   จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น  16,500 บาท 

4) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง  
งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
   (1)  ค่าเดินทางไปราชการ    คงเหลือ    63,306  บาท 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชการอาจักร  เช่น 
ค่ าเบี้ ย เลี้ ย งเดิ นทาง  ค่ าพาหนะ  ค่ า เช่ าที่ พั ก  ค่ าบริการจอดรถ  ณ  ท่ าอากาศยาน  ค่ าผ่ านทางด่ วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่
ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรมสัมมนา ดูงาน หรือเดินทางไปติดต่อราชการ   
โดยโอนลด   5,800   บาท เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังรายละเอียด  (คงเหลือ  57,506) 
 
รายการโอน เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน   
4) โต๊ะคอมพิวเตอร์  จ านวน  2 ตัว  ราคาตัวละ  2,900  เป็นเงิน  5,800 บาท   

 คุณลักษณะดังนี้  
- โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า  60 เซนติเมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร  สูงไม่

น้อยกว่า  75 เซนติเมตร   
- มีที่วาง  CPU  ด้านล่าง  มีความม่ันคงแข็งแรง  
- มีลิ้นชักวางคีย์บอร์ด  

ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2 และ 3) พ.ศ. 2543   หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  27  
การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
มติที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติให้โอนงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน 1 รายการ โต๊ะคอมพิวเตอร์   จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น  5,800 บาท 
 

  รายการโอนลด  
5) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

(4) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  ตั้งไว้  700,000  บาท  (คงเหลือ  610,000  บาท) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลหนองแจ้งใหญ่ ตามท่ีกฎหมายก าหนด อีกท้ังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์  
การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมี 
ส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร  และหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่าย 
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋า 
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ ฯลฯ  โดยโอนลด  15,300  บาท  

 
โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 

 งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 

  ครุภัณฑ์โฆษณาแลเผยแพร่  
5) จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว  ราคา 15,300  บาท  

รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้  
          -   ขนาด 120 นิ้ว หรือ 72 x 96 นิ้ว หรือ 84 x 84 นิ้ว 
              หรือ 89 x 92 นิ้ว หรือ 6 x 8 ฟุต หรือ 7 x 7  ฟุต 
หมายเหตุ  ราคาตามท้องตลาด  
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2 และ 3) พ.ศ. 2543   หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  27  
การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
มติที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติให้โอนงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  จ านวน 1 รายการ จอรับภาพชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า จ านวนเงินทั้งสิ้น  15,300 บาท 

 
6)รายการโอนลด  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

(4) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  (คงเหลือ  594,700  บาท) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลหนองแจ้งใหญ่ ตามท่ีกฎหมายก าหนด อีกท้ังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์  
การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมี 
ส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร  และหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่าย 
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋า 
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ ฯลฯ  โดยโอนลด  30,000  บาท   
(ยอดเงินคงเหลือ 564,700  บาท ) 

 
โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 

 งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 

  ครุภัณฑ์โฆษณาแลเผยแพร่  
6. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 3,300 ANSI Lumens ระดับ WXGA   
  ราคา 30,000 บาท 

 รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียวสามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ 
2.  ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 
3.  ระดับ SVGA  XGA   และ WXGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่True 

    ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างข้ันต่ า 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2 และ 3) พ.ศ. 2543   หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  27  
การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
มติที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติให้โอนงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  จ านวน 1 รายการ จอรับภาพชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า จ านวนเงินทั้งสิ้น  30,000 บาท 

 
7) รายการโอนลด  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
งบด าเนินงาน  
ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
  -โครงการจัดงานประเพณีบัวไหมบัวใหญ่    ตั้งไว้  80,000  บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกาด าเนินงานโครงการงานประเพณีบัวไหม บัวใหญ่ ประจ าปี 2563  โดยมี 
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่ ค่าจ้างเหมานางร าพร้อมเครื่องแต่งกาย   ค่าจัดซื้อน้ าดื่ม
ส าหรับประชาชน ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง  และรายจ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับ 
จัดท าโครงการ ฯลฯ (โดยโอนลด  6,800  บาท ) 
 
รายการโอนตั้งเป็นรายการใหม่  
แผนงานการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
   - พัดลมโคจร  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว  จ านวน  4 ตวัๆละ 1,700 บาท  
เป็นเงิน 6,800 บาท  
หมายเหตุ  ราคาตามท้องตลาด 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2 และ 3) พ.ศ. 2543   หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  27  
การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
มติที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติให้โอนงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน 1  รายการ พัดลมโคจร  จ านวนเงินทั้งสิ้น  
6,800 บาท 
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8) รายการโอนลด  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
งบด าเนินงาน  
ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
    -   โครงการจัดงานประเพณีบัวไหมบัวใหญ่   (คงเหลือ  73,200  บาท) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกาด าเนินงานโครงการงานประเพณีบัวไหม บัวใหญ่ ประจ าปี 2563  โดยมี 
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่ ค่าจ้างเหมานางร าพร้อมเครื่องแต่งกาย   ค่าจัดซื้อน้ าดื่ม
ส าหรับประชาชน ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง  และรายจ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับ 
จัดท าโครงการ ฯลฯ (โดยโอนลด  12,800  บาท ) 
 

รายการโอนตั้งเป็นรายการใหม่  
แผนงานการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
   - พัดลมติดผนัง  
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  พัดลมติดผนัง ขนาด  16 นิ้ว  จ านวน  8 ตัวๆละ 1,600 บาท  
เป็นเงิน 12,800 บาท  
หมายเหตุ  ราคาตามท้องตลาด 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2 และ 3) พ.ศ. 2543   หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  27  
การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
มติที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติให้โอนงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน 1  รายการ พัดลมติดผนัง จ านวนเงินทั้งสิ้น  
12,800 บาท 

 

9) รายการโอนลด  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
งบด าเนินงาน  
ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
    -   โครงการจัดงานประเพณีบัวไหมบัวใหญ่   (คงเหลือ  60,400  บาท) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกาด าเนินงานโครงการงานประเพณีบัวไหม บัวใหญ่ ประจ าปี 2563  โดยมี 
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่ ค่าจ้างเหมานางร าพร้อมเครื่องแต่งกาย   ค่าจัดซื้อน้ าดื่ม
ส าหรับประชาชน ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง  และรายจ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับ 
จัดท าโครงการ ฯลฯ (โดยโอนลด  5,400  บาท ) 
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รายการโอนตั้งเป็นรายการใหม่  
แผนงานการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
   -  ชั้นเก็บเอกสาร 6 ช่อง  
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  ชั้นเก็บเอกสาร 6 ช่อง ขนาด ลึก 30 ซม. ยาว 84 ซม. สูง 86 ซม. 
  จ านวน 6 ตัว ๆละ 900  บาท  เป็นเงิน 5,400 บาท  
หมายเหตุ  ราคาตามท้องตลาด 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2 และ 3) พ.ศ. 2543   หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  27  
การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
มติที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติให้โอนงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน 1  รายการ  ชั้นเก็บเอกสาร 6 ช่อง  จ านวน
เงินทั้งสิ้น  5,400 บาท 

 
10) รายการโอนลด  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
งบด าเนินงาน  
ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
    -   โครงการจัดงานประเพณีบัวไหมบัวใหญ่   (คงเหลือ  55,000  บาท) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกาด าเนินงานโครงการงานประเพณีบัวไหม บัวใหญ่ ประจ าปี 2563  โดยมี 
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่ ค่าจ้างเหมานางร าพร้อมเครื่องแต่งกาย   ค่าจัดซื้อน้ าดื่ม
ส าหรับประชาชน ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง  และรายจ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับ 
จัดท าโครงการ ฯลฯ (โดยโอนลด  9,000  บาท ) 
 
รายการโอนตั้งเป็นรายการใหม่  
แผนงานการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
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   -  ชั้นเก็บเอกสาร 9 ช่อง  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ชั้นเก็บเอกสาร  9 ช่อง ขนาด ลึก 30 ซม. ยาว 115  ซม. สูง 120 ซม.  
จ านวน 6 ตัว ๆละ 1,500  บาท  เป็นเงิน 9,000 บาท  
หมายเหตุ  ราคาตามท้องตลาด 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2 และ 3) พ.ศ. 2543   หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  27  
การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
มติที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติให้โอนงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน 1  รายการ  ชั้นเก็บเอกสาร 9 ช่อง  จ านวน
เงินทั้งสิ้น  9,000 บาท 

 
11) รายการโอนลด  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
งบด าเนินงาน  
ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
    -   โครงการจัดงานประเพณีบัวไหมบัวใหญ่   (คงเหลือ  46,000  บาท) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกาด าเนินงานโครงการงานประเพณีบัวไหม บัวใหญ่ ประจ าปี 2563  โดยมี 
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่ ค่าจ้างเหมานางร าพร้อมเครื่องแต่งกาย   ค่าจัดซื้อน้ าดื่ม
ส าหรับประชาชน ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง  และรายจ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับ 
จัดท าโครงการ ฯลฯ (โดยโอนลด  25,600  บาท)    คงเหลือ  20,400  บาท 
 
รายการโอนตั้งเป็นรายการใหม่  
แผนงานการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  โต๊ะนั่งกินข้าวเด็ก  ดังนี้ 
1) ขนาด กว้าง  60 ซม ยาว 230 ซม. สูง 60 ซม. จ านวน 4 ตัว ๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน  12,000 บาท 
2) ขนาด กว้าง  30 ซม ยาว 230 ซม. สูง 24 ซม. จ านวน 8 ตัว ๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน  13,600 บาท 
หมายเหตุ  ราคาตามท้องตลาด 
 
 
 
 
 
 



24 

 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2 และ 3) พ.ศ. 2543   หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  27   
การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน    
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
มติที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติให้โอนงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่  

หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน 1  รายการ โต๊ะนั่งกินข้าว จ านวนเงินทั้งสิ้น   
25,600 บาท  

 
ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่อง  อ่ืน ๆ    
ประธานสภาฯ   ในวาระอ่ืน  ๆ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ขอเชิญ  

เสนอได้ครับ  
นายอ านวย  นพรัมย์   เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ กระผมขอเรียนถามผ่านถึงท่านนายก  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  สอบถามเรื่อง โครงการซ่อมแซม 
ถนนเส้นหน้าวัด ว่าด าเนินการไปถึงไหนแล้ว และช่วงนี้เป็นหน้าฝนการสัญจร 
ล าบาก  แต่ทางหมู่บ้านได้แก้ไขปัญหาไปแล้วระยะหนึ่ง ในการถมดินไปพลาง  
ก่อนเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ผ่านไปมา   

นายบุญเสาร์  หมั่นกิจ  เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ กระผมขอเรียนถามผ่านถึงท่านนายก  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  สอบถามเรื่อง โครงการซ่อมแซม  
ฝายประชารัฐ ของหมู่ที่ 1 บ้านหนองแจ้งใหญ่ ว่าด าเนินการไปถึงขั้นตอนไหน  
เพราะเห็นว่าต้องมีการแก้ไขแบบ   

        - เรื่อง รางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน ในส่วนของท่อระบายน้ าเกิดการอุดตัน  
          น้ าระบายออกไม่ได้ท าให้น้ าท่วมขังและเกิดการล้นทะลักเข้าไปในพ้ืนที่บ้านของ  

ประชาชนอย่างซ่ึงเกิดปัญหาที่รุนแรง ซึ่งท าให้น้ าที่ระบายออกไม่ได้นั้นท่วมขัง  
บ้านของประชาชน จึงขอเรียนถามว่าจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 

นางสาวภิรมยา เอกตะคุ  เดี๋ยวรายละเอียดโครงการต่าง ๆ  ขอมอบหมายให้ นายศิริพงษ์  ศรีอภัยพันธุ์ 
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.  ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการกองช่าง    เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด  
นายศิริพงษ์ ศรีอภัยพันธุ์   ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียด   
ผอ. กองช่าง                             -   โครงการซ่อมแซมฝายประชารัฐ  หมู่ที่ 1  บ้านหนองแจ้งใหญ่ ฝายเดิมได้ 

มีการขอแก้ไขรูปแบบ  รายละเอียดค าชี้แจงไปแล้วครั้งหนึ่ง  และได้ด าเนินการ 
สรรหาผู้ผู้รับไปแล้ว  แต่ไม่มีผู้รับจ้างที่จะมาด าเนินการให้  จึงขอเรียนถามทาง
ท่านสมาชิกสภาฯ  ว่า  จะลองเปลี่ยนรูปแบบรายการ  และปรับงบประมาณดู 

    จะรอจ่ายขาดหรือจะรองบประมาณประจ าปีครั้งต่อไป ทางท่านสมาชิกสภาฯ 
เห็นสมควรอย่างไร 

-  ส่วนเรื่อง ของโครงการซ่อมแซมถนนต่างๆ  ที่ทางแต่ละหมู่บ้านได้แจ้ง
เข้าร้องทุกข์ หรือเป็นโครงการที่จะซ่อมแซม ทั้งต าบลหนองแจ้งใหญ่  จะมีอยู่
ประมาณ  8  จุด  ก็ขอชี้แจงว่า  เราก าลังด าเนินการที่จะช่วยเหลือและช่วย
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนว่าทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แจ้งใหญ ่ จะด าเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อมาด าเนินการซ่อมแซมให้เอง 
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- โครงการวางท่อระบายน้ า ของหมู่ที่ 3,5 ขณะนี้ได้ด าเนินการสรรหา 
ผู้รับจ้างแล้ว  ได้ผู้รับจ้างมาท าสัญญา และแจ้งลงพ้ืนที่อีกครั้ง 

         - ส่วนเรื่องของถนนเส้นหน้าวัดของหมู่ที่ 1 บ้านหนองแจ้งใหญ่  จะ 
     ด าเนินการการขอขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  เมื่อเราได้สามารถข้ึน   
     ทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่นแล้ว  ก็จะสามารถของบสนับสนุนจาก 
     ทางหลวงได้  
     - ขอชี้แจงโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองไข่ผ า  หมู่ที่  10  ว่า 
เราได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาด าเนินการก่อสร้างและได้ลงหินคลุกแล้ว แต่ปริมาณหิน
คลุกไม่ครบตามจ านวนปริมาณความหนา  ไม่เป็นไปตามแบบ  และได้แจ้งให้
ผู้รับจ้างมาเพ่ิมปริมาณหินคลุก แต่ก็เพิกเฉย พร้อมได้น าเศษวัสดุก่อสร้าง  ซึ่ง
เป็นเศษหินที่ขนย้ายมาจากท่ีอ่ืน น ามาเพ่ิมเติมให้ และทางเราก็ได้แจ้งไปแล้ว
ว่าให้น าวัสดุที่ไม่ได้ตามรูปแบบ  จึงได้แจ้งให้ด าเนินการขนย้ายออก  ท าให้ส่วน
ของประชาชนเสียผลแชประโยชน์ ในวันที่  20  กรกฎาคม 2563 
คณะกรรมการก็ได้ออกไปดูพ้ืนที่โครงการก่อสร้างแล้ว  จึงได้แจ้งให้ด าเนินการ
แก้ไขด าเนินการขนออก  ทางกองช่างจะได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้างทราบต่อไป และด าเนินการบอกเลิกสัญญาจ้าง  

 -  เรื่องถนนเส้นทางข้าง  อบต. มีปัญหาเนื่องจากเป็นฤดูฝน ท าให้น้ าเกิด
การกัดเซาะด้านข้างของถนนท าให้พื้นดินใต้ผิวถนนเกิดช ารุด  ทาง อบต. ได้น า
ป้ายแผงกั้นจราจรไปกั้นไว้เพ่ือป้องกันการเกิดอันตราย ก็ขอแจ้งให้ทาง
ประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้ให้ระมัดระวังในการใช้รถขนาดใหญ่ เพื่อความ
ปลอดภัยขอให้ใช้เส้นทางอ่ืนไปก่อน  

      -  โครงการของ สทนช.  ซึ่งได้ไปประชุมมา  โครงการขุดลอกหนองนาน้อย   
ของหมู่ที่  10   ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วส าหรับการด าเนินการขุดลอก 
หนองนาน้อย จึงเรียนถามว่าในเรื่องของดินที่ขุดลอกจะน าไปขนทิ้งในที่ส่วนใด 
ได้บ้าง ที่เป็นที่สาธารณะ 

นายสมจิตร  มุงรัง   ส่วนเรื่องของการขุดลอก  ขนย้ายดินทิ้ง  สถานที่ทิ้งคงเป็นข้างถนนสายหลัก  
ของหมู่บ้าน  

นายประยูร  ช่างเหล็ก  -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมขอเรียนสอบถามว่า ซัมเมอร์ส 
ประปาหมู่บ้านช ารุด  ทาง อบต. จะช่วยซ่อมให้ได้บ้างไหมครับ 

นางสาวภิรมยา  เอกตะคุ   - ขอชี้แจงว่า โครงการระบบประปาของหมู่บ้าน  ทาง อบต.ช่วยเหลือให้ไม่ได้   
เพราะประปาของหมู่บ้านเป็นการบริหารในรูปของคณะกรรมการหมู่บ้าน   
ดังนั้น ค่าซ่อมแซมก็ต้องไปขอเบิกจากคณะกรรมการบริหารประปาหมู่บ้าน   

นายทองวัน  นาดี   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมขอเรียนสอบถามว่าไฟฟ้าหน้าศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก  เนื่องจาบริเวณจุดนั้นช่วงกลางคืนมันมืด ไม่สว่าง จึงอยากจะให้
มีการติดตั้งไฟฟ้าช่วงถนนปากทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

นางสาวภิรมยา เอกตะคุ    ถ้าหากว่าเป็นไฟฟ้าสาธารณะ จะต้องมีการขยายเขตไฟฟ้าเสียก่อน แต่ถ้าเป็น 
ภายในอาคารศูนย์ก็จะสามารถติดตั้งให้ได้  

ที่ประชุม    - รับทราบ –  
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เลขานุการสภาฯ    ผมได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการแปรญัตติที่สภาแห่งนี้ได้แต่งตั้งท้ัง  

3 ท่าน สรุปว่า ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือประชุมพิจารณา 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  
ในวันจันทรศ์ุกร์ที่ 10  สิงหาคม  2563  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  และในวันนี้หลังจากเลิกประชุม 
สภาฯ แล้ว  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติประชุมต่อเพ่ือพิจารณาคัดเลือก
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   และเลขานุการฯ  ในเวลา  11.40 น  
ณ ห้องประชุมสภาฯ แห่งนี้ จึงขอแจ้งให้ท่านสมาชิกและท่านผู้บริหารทราบ  

                                         ปิดประชุม    1๑.30   น.      
 
              ลงชื่อ                            ผู้จดบันทึกการประชุม 
                 (นายสมจิตร  มุงรัง ) 
            เลขานุการสภา อบต.หนองแจ้งใหญ่ 
 
      ลงชื่อ                             ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                 (นายสมัคร    บุพบุญ) 
           ประธานสภา อบต.หนองแจ้งใหญ่ 
 
คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม  
                       
                                               ลงชื่อ................................................กรรมการ 
                                                                 (นางมารศรี      นาดี )    
                                                   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  2         
                       
              ลงชื่อ..................................................กรรมการ 
                                                (นางเปล่ง  แก้วรักษา) 
                                                                         สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  8 
 

         ลงชื่อ..............................................   กรรมการ 
                                                                        ( นายสมัย บ้วนนอก)                  
                                                                         สมาชิกสภาฯ หมู่ที่   9 
 
             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสมัย 
สามัญที่.........../................ครัง้ที่...........เมื่อวันที่.............เดอืน..............................................พ.ศ.  .................... 
 
 
                           ลงชื่อ......................................  ......ผู้ตรวจสอบ 
                                                       (นายสมัคร      บุพบุญ) 
                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
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