
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2/๒๕๖4  คร้ังที่  2   

วันอังคารท่ี  21  กันยายน  ๒๕๖4  เวลา  13.0๐  น. 
ณ  โรงจอดรถองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 

…………………………………… 
 

ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับ 
ท่ี 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

หมู่ที ่
 

ลายมือชื่อ 
หมายเหตุ 

๑ นายสมเกียรติ     หมื่นแก้ว ประธานสภา อบต.  ๒ สมเกียรติ     หมื่นแก้ว  
๒ นายชัยนรินทร์    เจือจุน รองประธานสภา อบต.  ๔ ชัยนรินทร์    เจือจุน  
๓ นางนภาภรณ์     สิงห์รัมย์ สมาชิกสภา อบต. ๑ นภาภรณ์     สิงห์รัมย์  
๔ นายเตือน         กิ่งไม้กลาง สมาชิกสภา อบต. ๑ เตือน         กิ่งไม้กลาง  
5 นายส ามาลี       หาวัน สมาชิกสภา อบต. ๔ ส ามาลี       หาวัน  
6 นายประชัน       สมีแจ้ง สมาชิกสภา อบต. ๕ ประชัน       สมีแจ้ง  
7 นายสมหวัง       ตากไธสง สมาชิกสภา อบต. ๖ สมหวัง       ตากไธสง  
8 นายจิรวิชญ์       ป้องชารี เลขานุการสภา อบต. - จิรวิชญ์       ป้องชารี  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
  

ล าดับ 
ท่ี 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

หมู่ที ่
 

หมายเหตุ 

1 นายอุดมศักดิ์     มาซา สมาชิกสภา อบต. ๒ ลาป่วย 
2 นายสุรสิทธิ์       กสิวัฒนา สมาชิกสภา อบต. ๕ ลาป่วย 
3 นายสมบัติ        ราชบุญมี สมาชิกสภา อบต. 6 ลากิจ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ 
ท่ี 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

1 นายสมทรรศน์     หมื่นแก้ว นายก อบต.หัวหนอง สมทรรศน์     หมื่นแก้ว  
2 นายบุญเลิศ         หมื่นแก้ว รองนายก อบต.หัวหนอง บุญเลิศ         หมื่นแก้ว  
3 นางกนิษฐา          เจือจุน รองนายก อบต.หัวหนอง กนิษฐา          เจือจุน  
4 นายตุ๊                ปรึกษา เลขานุการนายก อบต.ฯ ตุ๊                 ปรึกษา  
5 จ่าเอกสุปชัย        นวลพุดชา หัวหน้าส านักปลัด อบต. สุปชัย           นวลพุดชา  
6 นายธราธิป           สุริยหงษ์ ผู้อ านวยการกองช่าง ธราธิป          สุริยหงษ์  
7 นางสาวน  าฝน       จันทนป นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ น  าฝน           จันทนป  
8 นางสาวชนิษา       หอมทอง จนท.ช่วยงานแผน ฯ ชนิษา           หอมทอง  
9 นางเพ็ญศรี           มาซา แพทย์ประจ าต าบล เพ็ญศรี          มาซา  

10 นายธวัชชัย          สีทน ผช.จพง.ธุรการกองช่าง นายธวัชชัย     สีทน  
11 นายพินิจ             สันตชิต นักวิชาการเกษตร ฯ พินิจ             สันตชิต  
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ล าดับ 
ท่ี 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

12 นายสุชาติ            หวานเสร็จ นักพัฒนาชุมชน ฯ สุชาติ            หวานเสร็จ  
13 นายกิตติศักดิ์         เล่ห์กล นักวิชาการศึกษา ฯ กิตติศักดิ์        เล่ห์กล  
14 นางธนพร            พูลทวี เจ้าพนักงานธุรการ ฯ ธนพร            พูลทวี  
15 นางชญานุศภัฒน์    สีดาค า นักทรัพยากรบุคคล ฯ ชญานุศภัฒน์   สีดาค า  
16 นางสุรีรัตน์          กองชนะ ผช.จพง.ธุรการ สุรีรัตน์          กองชนะ  
17 นางสาวสุภาวดี     สะเดา ผช.นักพัฒนาชุมชน สุภาวดี          สะเดา  
18 นางสาวโศภิษฐา    กล่ าพิมาย เจ้าหน้าท่ีช่วยงานป้องกันฯ โศภิษฐา        กล่ าพิมาย  
19 นางสาวศิริรัตน์      ลุนจันทร์ จนท.ช่วยงานกองช่าง ฯ ศิริรัตน์          ลุนจันทร์  
20 นางจารุวรรณ       อิ งชัยภูมิ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จารุวรรณ       อิ งชัยภูมิ  
21 นางสาวเพชรประกาย   บุษดี เจ้าหน้าท่ีช่วยงานบุคคล เพชรประกาย  บุษดี  

 

เร่ิมการประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 

นายจิรวิชญ์    ป้องชารี     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง (เลขานุการสภา อบต.หัวหนอง)  
ฝ่ายเลขานุ การได้ตรวจสอบว่าครบองค์ประชุม   ตามนั ยข้อ   25   ของระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๒)      
พ.ศ. ๒๕๕๔  ปรากฏว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง    
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
ขอสวัสดีท่านคณะผู้บริหาร , ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล , ท่านปลัด ,       

ท่านหัวหน้าส านักปลัด, ท่านผู้อ านวยการกองช่าง , ท่านแพทย์ประจ าต าบลหัวหนอง  และผู้เข้าร่วมประชุม   
ทุกท่าน  กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2/๒๕๖4   
ครั งท่ี  2  วันอังคารท่ี  21  กันยายน  ๒๕๖4  โดยมีรายละเอียดการประชุม  ดังนี  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
   

   1.  ตามก าหนดการเดิมท่ีได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมจะด าเนินการประชุมสภา  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2/2564  ครั งท่ี  วันท่ี  21  กันยายน  2564  เวลา  09.30  น.  ณ  โรงจอดรถ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  แต่เนื่องจากในวันนี เป็นประเพณีท าบุญเดือน  10 (บุญข้าสาก)  ท าให้
หลายท่านติดภารกิจ  จึงได้เล่ือนการประชุมจากเวลา  09.30  น.  มาเป็นเวลา  13.00  น.   ครับ            
ซึ่งประธานสภา ฯ ได้แจ้งให้สมาชิกสภา ฯ ทุกคนรับทราบแล้ว 
  

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั งท่ีผ่านมา 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  สืบเนื่องจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2/๒๕๖4  
ครั งท่ี  1  เมื่อวันท่ี  17  กันยายน  ๒๕๖4 
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  เอกสารส าเนารายงานการประชุมฝ่ายเลขา ฯ ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้ไป
ศึกษาล่วงหน้าแล้ว  ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมด้วยว่ามีรายละเอียดในหน้าใดท่ีต้องการแก้ไข
หรือไม่ 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต. ฯ ท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารหรือไม่  ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติ         
ท่ีประชุม 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ฯ ท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุม ฯ ข้างต้น         
โปรดยกมือขึ น   
 

ที่ประชุม     มติที่ประชุม  -   รับรอง  จ านวน  7  เสียง ,  ไม่ให้การรับรอง  -   เสียง , งดออกเสียง           
-   เสียง , ลา  3  คน 

 
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั งท่ีแล้ว 
   -  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

4.1  ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564     
(กองช่าง) 

 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เรียนเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองชี แจงระเบียบ  กฎหมาย  ให้ท่ีประชุม

ได้รับทราบครับ 
 

นายจิรวิชญ์       ป้องชารี      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม
ขออนุญาตน าเรียนระเบียบ  ข้อกฎหมายต่าง ๆ  ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ  ดังนี  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2563 
  ข้อ  27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ท่ีท าให้
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
  ข้อ  32  ภายใต้บังคับข้อ  38  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หรือการแก้ไขเปล่ียนแปลง
ค าชี แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้วให้ประกาศ         
โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ  แล้วแจ้งประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ   ภายในสิบห้าวัน  
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่นายอ าเภอ 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองครับ 
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นายสมทรรศน์   หม่ืนแก้ว     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 

ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เร่ือง  พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔     

 

*************************************** 

 

เรียน  ท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ทุกท่าน   
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
  ประกอบญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

หลักการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕63  ข้อ  27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ท่ีท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ได้อนุมั ติโอนงบประมาณ  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564  เพื่อตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนน
งิ ว  หมู่ท่ี  2  ถนนมิตรภาพสายเก่า  สถานท่ีด าเนินการ  บ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  2  ต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น  จ านวน  395,900.-บาท  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  สมัย
สามัญ  สมัยท่ี  3/2564  ครั งท่ี  3  เมื่อวันท่ี  27  สิงหาคม  2564  ทั งนี ถนนสายดังกล่าว  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อบจ.ขอนแก่น)  ได้มาด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้ว  ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ได้ส่ังการให้กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ด าเนินการ
ส ารวจ  ออกแบบและจัดท าประมาณการราคาโครงการงานโครงสร้างพื นฐาน  พร้อมทั งตรวจสอบโครงการ               
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  รวมทั งฉบับแก้ไข  เพิ่มเติม  เปล่ียนแปลง  เพื่อขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ในการ
ประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  จ านวน  4  โครงการ  งบประมาณจ านวน  395,900.-
บาท  ดังนี    

รายการโอนงบประมาณ  
4.1  โอนลด 
 -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน/งบลงทุน/ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค/โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  2  
ถนนมิตรภาพสายเก่า  สถานท่ีด าเนินการ  บ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  2  ต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัด
ขอนแก่น  ตั งไว้จ านวน  395,900.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  395,900.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   
62,800.-บาท  งบประมาณหลังโอน  333,100.-บาท 
  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน/งบลงทุน/ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

1.  โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  บ้านหัวหนอง          
หมู่ที่ 1  สายบ่อกระถินไปทางนานายสุรศักด์ิ  ราศรี  สถานที่ด าเนินการ  บ้านหัวหนอง  หมู่ที่  1  ต าบล
หัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  จ านวน  62,800.-บาท 
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-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
1.  ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ  ผิวจราจรกว้าง  2.40  เมตร 

ระยะทาง  350.00  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร  หรือตามสภาพภูมิประเทศ  คิดเป็นปริมาณหินคลุก   
ปรับเกล่ียเรียบไม่น้อยกว่า  84.00  ลูกบาศก์เมตร 

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537         
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา  67 (1)   

-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  แบบ ผ. 02  หน้าท่ี  115     
ล าดับท่ี  12 

4.2  โอนลด 
 -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน/งบลงทุน/ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค/โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  2  
ถนนมิตรภาพสายเก่า  สถานท่ีด าเนินการ  บ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  2  ต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัด
ขอนแก่น  ตั งไว้จ านวน  395,900.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  333,100.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   
116,000.-บาท  งบประมาณหลังโอน  217,100.-บาท 
  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน/งบลงทุน/ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2.  โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  บ้านหนองนาวัว      
หมู่ที่  3  สายจากปากทางเข้านานายประมวล  แถวโนนง้ิว  ไปทางห้วยบ่อกระถิน  สถานที่ด าเนินการ 
บ้านหนองนาวัว  หมู่ที่  3  ต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  จ านวน  116,000.-บาท 

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
1.  ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ  ผิวจราจรกว้าง  2.50  เมตร 

ระยะทาง  620.00  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร  หรือตามสภาพภูมิประเทศ  คิดเป็นปริมาณหินคลุก   
ปรับเกล่ียเรียบไม่น้อยกว่า  155.00  ลูกบาศก์เมตร  

2.  ติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ  จ านวน  1  ชุด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537         

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา  67 (1)   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  5  แบบ ผ. 02  

หน้าท่ี  11  ล าดับท่ี  11 
4.3  โอนลด 
 -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน/งบลงทุน/ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค/โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  2  
ถนนมิตรภาพสายเก่า  สถานท่ีด าเนินการ  บ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  2  ต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัด
ขอนแก่น  ตั งไว้จ านวน  395,900.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  217,100.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   
196,500.-บาท  งบประมาณหลังโอน  20,600.-บาท 
  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน/งบลงทุน/ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

3.  โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  บ้านหนองร้านหญ้า  
หมู่ที ่ 5 สายจากซอย  4  ไปบ้านเก้ิง  สถานที่ด าเนินการ  บ้านหนองร้านหญ้า  หมู่ที่  5  ต าบลหัวหนอง  
อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  จ านวน  196,500.-บาท 
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-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
1.  ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ  ผิวจราจรกว้าง  2.50  เมตร 

ระยะทาง  1,050.00  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร  หรือตามสภาพภูมิประเทศ  คิดเป็นปริมาณหินคลุก
ปรับเกล่ียเรียบไม่น้อยกว่า  262.50  ลูกบาศก์เมตร  

2.  ติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537         

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา  67 (1) 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  5  แบบ ผ. 02  

หน้าท่ี  14  ล าดับท่ี  16       
4.4  โอนลด 
 -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน/งบลงทุน/ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค/โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี   2  
ถนนมิตรภาพสายเก่า  สถานท่ีด าเนินการ  บ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  2  ต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัด
ขอนแก่น  ตั งไว้จ านวน  395,900.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  20,600.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   
20,600.-บาท  งบประมาณหลังโอน  0.00 บาท 
  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน/งบลงทุน/ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

4.  โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  บ้านโนนไผ่  หมู่ที่  6  
สายจากแยกบ้านนายสหภาพ  เมืองสินธุ์  ถึงบ้านนายสุชาติ  กัลยาบาล (ช่วงหน้าบ้านนายสุชาติ       
กัลยาบาล)  สถานที่ด าเนินการ  บ้านโนนไผ่  หมู่ที่  6  ต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  
จ านวน  20,600.-บาท 

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
1.  ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ  ผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร 

ระยะทาง  92.00  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร  หรือตามสภาพภูมิประเทศ  คิดเป็นปริมาณหินคลุก     
ปรับเกล่ียเรียบไม่น้อยกว่า  27.60  ลูกบาศก์เมตร 

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537         
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา  67 (1) 

-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  5  แบบ ผ. 02  
หน้าท่ี  15  ล าดับท่ี  19  

 

รวม  4  รายการ  จ านวน  395,900.-บาท  (-สามแสนเก้าหม่ืนห้าพนัเก้าร้อยบาทถ้วน-) 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองได้ด าเนินการตรวจสอบงบประมาณตามข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  แล้ว   จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการ         
โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี งบประมาณ   พ .ศ . 2564   ตามนั ยข้อ   27  แห่ งระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕63  เพื่อปฏิบัติตาม
ข้อ  27  ของระเบียบ ฯ  ข้างต้น 
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                              เหตุผล 
  เพื่อให้การด าเนินการให้เป็นไปตามขั นตอนของระเบียบ ฯ ข้างต้น  จึงเสนอญัตติพิจารณา   
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หัวหนอง  พิจารณาอนุมัติ   
   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต. ฯ ท่านใดจะสอบถาม  หรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่เชิญครับ 
 

นายชัยนรินทร์   เจือจุน      รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  การโอนงบประมาณในครั งนี ท าไมบ้านโนนข่า  หมู่ท่ี  4  ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 

นายสมทรรศน์   หม่ืนแก้ว      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  การโอนงบประมาณในครั งนี กระผมได้พิจารณาโอนงบประมาณจากแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา/งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน/งบลงทุน/ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค/
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  2  ถนนมิตรภาพสายเก่า  สถานท่ีด าเนินการ  
บ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  2  ต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ตั งไว้จ านวน  395,900.-บาท  ทั งนี 
ถนนสายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อบจ.ขอนแก่น)  ได้มาด าเนินการก่ อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กแล้ว  จึงได้พิจารณาโอนงบประมาณไปด าเนินการโครงการ ฯ  ทั ง  4  รายการข้างต้น 
  การบริหารงบประมาณได้ด าเนินการจัดสรรตามสภาพพื น ท่ีของแต่ละหมู่บ้าน  เช่น          
บ้าน      หัวหนอง  หมู่ท่ี  1  กระผมได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผู้ท่ีใช้ถนนเส้นนี ในการสัญจรไปมา       
จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาการสัญจรของถนนเส้นนี   และได้ด าเนินการส่ังการให้กองช่างจัดท าประมาณการ
โครงการ  อีกทั งบ้านหนองร้านหญ้า  ซอย  4  กระผมได้ไปด าเนินการส ารวจด้วยตัวเองพบว่าเป็นถนนดินและ
เป็นหลุมเป็นบ่อจ านวนมาก  จึงได้แก้ไขโดยการลงหินคลุกในครั งนี   และในส่วนของบ้านโนนข่า  หมู่ท่ี  4  
ถนนเส้นทางจากโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาไปบ้านโนนข่า  หมู่ ท่ี  4  กระผมได้ด าเนินการส ารวจเส้นทางพบว่า    
การสัญจรยังสามารถไปมาได้ครับ 
  กระผมขอน าเรียนว่ากระผมได้จัดสรรและบริหารงบประมาณโดยความเท่าเทียมกันตาม
สภาพพื นท่ีของแต่ละหมู่บ้านและพิจารณาตามความจ าเป็นเร่งด่วนครับ  
 

นายสมหวัง   ตากไธสง       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ที่  6 
  ถนนเส้นหน้าบ้านนายสหภาพ  เมืองสินธ์  ถนนช ารุดมาก  และมีรถยนต์ติดหล่ม  ขอให้
พิจารณาในจุดนี ด้วย  เพราะมีประชาชนท่ีใช้เส้นทางนี ในการสัญจรมาร้องเรียน 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต. ฯ ท่านใดจะสอบถาม  หรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่เชิญครับ  ถ้าไม่มี
กระผมจะขอมติท่ีประชุม 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ฯ ท่านใดท่ี  อนุมัติ  ให้โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564  
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   รายการโอนงบประมาณ  ดังนี้ 
4.1  โอนลด 
 -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน/งบลงทุน/ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค/โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  2  
ถนนมิตรภาพสายเก่า  สถานท่ีด าเนินการ  บ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  2  ต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัด
ขอนแก่น  ตั งไว้จ านวน  395,900.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  395,900.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   
62,800.-บาท  งบประมาณหลังโอน  333,100.-บาท 
  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน/งบลงทุน/ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

1.  โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  บ้านหัวหนอง          
หมู่ที่ 1  สายบ่อกระถินไปทางนานายสุรศักด์ิ  ราศรี  สถานที่ด าเนินการ  บ้านหัวหนอง  หมู่ที่  1  ต าบล
หัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  จ านวน  62,800.-บาท   

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
1.  ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ  ผิวจราจรกว้าง  2.40  เมตร 

ระยะทาง  350.00  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร  หรือตามสภาพภูมิประเทศ  คิดเป็นปริมาณหินคลุก   
ปรับเกล่ียเรียบไม่น้อยกว่า  84.00  ลูกบาศก์เมตร 

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537         
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา  67 (1)   

-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  แบบ ผ. 02  หน้าท่ี  115     
ล าดับท่ี  12 

 

ที่ประชุม     มติที่ประชุม  - อนุมัติ  จ านวน  5  เสียง ,  ไม่อนุมัติ  2   เสียง , งดออกเสียง   -   เสียง ,       
  ลา  3  คน 
 

4.2  โอนลด 
 -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน/งบลงทุน/ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค/โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  2  
ถนนมิตรภาพสายเก่า  สถานท่ีด าเนินการ  บ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  2  ต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัด
ขอนแก่น  ตั งไว้จ านวน  395,900.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  333,100.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   
116,000.-บาท  งบประมาณหลังโอน  217,100.-บาท 
  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน/งบลงทุน/ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2.  โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  บ้านหนองนาวัว      
หมู่ที่  3  สายจากปากทางเข้านานายประมวล  แถวโนนง้ิว  ไปทางห้วยบ่อกระถิน  สถานที่ด าเนินการ 
บ้านหนองนาวัว  หมู่ที่  3  ต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  จ านวน  116,000.-บาท 

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
1.  ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ  ผิวจราจรกว้าง  2.50  เมตร 

ระยะทาง  620.00  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร  หรือตามสภาพภูมิประเทศ  คิดเป็นปริมาณหินคลุก   
ปรับเกล่ียเรียบไม่น้อยกว่า  155.00  ลูกบาศก์เมตร 
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2.  ติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ  จ านวน  1  ชุด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537         

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา  67 (1)   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  5  แบบ ผ. 02  

หน้าท่ี  11  ล าดับท่ี  11 
 

ที่ประชุม     มติที่ประชุม  - อนุมัติ  จ านวน  5  เสียง ,  ไม่อนุมัติ  2   เสียง , งดออกเสียง   -   เสียง ,       
  ลา  3  คน 

 

4.3  โอนลด 
 -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน/งบลงทุน/ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค/โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  2  
ถนนมิตรภาพสายเก่า  สถานท่ีด าเนินการ  บ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  2  ต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัด
ขอนแก่น  ตั งไว้จ านวน  395,900.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  217,100.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   
196,500.-บาท  งบประมาณหลังโอน  20,600.-บาท 
  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน/งบลงทุน/ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

3.  โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  บ้านหนองร้านหญ้า  
หมู่ที ่ 5 สายจากซอย  4  ไปบ้านเก้ิง  สถานที่ด าเนินการ  บ้านหนองร้านหญ้า  หมู่ที่  5  ต าบลหัวหนอง  
อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  จ านวน  196,500.-บาท 

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
1.  ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ  ผิวจราจรกว้าง  2.50  เมตร 

ระยะทาง  1,050.00  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร  หรือตามสภาพภูมิประเทศ  คิดเป็นปริมาณหินคลุก
ปรับเกล่ียเรียบไม่น้อยกว่า  262.50  ลูกบาศก์เมตร  

2.  ติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537         

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา  67 (1) 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  5  แบบ ผ. 02  

หน้าท่ี  14  ล าดับท่ี  16 
 

ที่ประชุม     มติที่ประชุม  - อนุมัติ  จ านวน  5  เสียง ,  ไม่อนุมัติ  2   เสียง , งดออกเสียง   -   เสียง ,       
  ลา  3  คน 

       

4.4  โอนลด 
 -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน/งบลงทุน/ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค/โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  2  
ถนนมิตรภาพสายเก่า  สถานท่ีด าเนินการ  บ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  2  ต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัด
ขอนแก่น  ตั งไว้จ านวน  395,900.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  20,600.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   
20,600.-บาท  งบประมาณหลังโอน  0.00 บาท 
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  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 
-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน/งบลงทุน/ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
4.  โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  บ้านโนนไผ่  หมู่ที่  6  

สายจากแยกบ้านนายสหภาพ  เมืองสินธุ์  ถึงบ้านนายสุชาติ  กัลยาบาล (ช่วงหน้าบ้านนายสุชาติ       
กัลยาบาล)  สถานที่ด าเนินการ  บ้านโนนไผ่  หมู่ที่  6  ต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  
จ านวน  20,600.-บาท 

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
1.  ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ  ผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร 

ระยะทาง  92.00  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร  หรือตามสภาพภูมิประเทศ  คิดเป็นปริมาณหินคลุก     
ปรับเกล่ียเรียบไม่น้อยกว่า  27.60  ลูกบาศก์เมตร 

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537         
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา  67 (1) 

-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  5  แบบ ผ. 02  
หน้าท่ี  15  ล าดับท่ี  19  

 

 รวม  4  รายการ  จ านวน  395,900.-บาท  (-สามแสนเก้าหม่ืนห้าพนัเก้าร้อยบาทถ้วน-) 
 

ที่ประชุม     มติที่ประชุม  - อนุมัติ  จ านวน  5  เสียง ,  ไม่อนุมัติ  2   เสียง , งดออกเสียง   -   เสียง ,       
  ลา  3  คน 
 
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะสอบถามหรือหารือในเรื่องอื่น ๆ หรือไม่  เชิญครับ 
 

นายสมหวัง   ตากไธสง    สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ที่  6   
  เมื่ อวัน ท่ี   20  กันยายน   2564  กระผม ติดภารกิจ จึงไม่ ได้ เข้ าร่วมการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา อบต.หัวหนอง  กระผมขอเรียนถามท่านประธานสภา ฯ  ในเนื อหาการประชุมเรื่องการ
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  ครับ 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาโครงการตามแผนงานทั ง  11  แผนงาน  และในส่วนของแผนงานเคหะ
และชุมชน  และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ได้พิจารณาโครงการเป็นรายหมู่บ้าน  ซึ่งโครงการ          
ท่ีด าเนินการเสร็จสิ นแล้วได้มีมติให้ตัดออกจากแผน  และให้เพิ่มโครงการพัฒนาท่ียังไม่มีในแผนครับ 
 

นายจิรวิชญ์   ป้องชารี     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  การจัดท าโครงการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อบต.หัวหนองจะด าเนินการจัดประชุมประชาคม
หมู่บ้านอีกครั งในปี  2565  หลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโควิด-19  ลดลงครับ 
 

นางนภาภรณ์   สิงห์รัมย์     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ที่  1 
  โครงการลงหินคลุกถนนท่ีด าเนินการในพื นท่ีมีประชาชนมาร้องเรียนว่ามีลักษณะเป็นดินปน
หินโดยมีดินมากกว่าหิน  ขอให้ทาง อบต.หัวหนองตรวจสอบขณะลงงานเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าดับงบประมาณ
ด้วย 
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นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง   
  ขอให้กองช่างด าเนินการตรวจสอบและควบคุมผู้รับเหมาในช่วงลงงานด้วยครับ 
  

นายจิรวิชญ์   ป้องชารี     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  ตามท่ีท่านนายก ฯ ได้มอบหมายให้กระผมติดต่อประสานงานเรื่องรถบรรทุกน  าดับเพลิงของ
อ าเภอบ้านไผ่  กระผมได้ประสานไปยังท่านปลัดอาวุโส  และท่านได้รับเรื่องไว้แล้วและได้ประสานมายังกระผม
แล้วว่าในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม  2564  ทางอ าเภอบ้านไผ่จะด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของทาง
ราชการและจะพิจารณาว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่และถ้าไม่คุ้มค่าจะแทงจ าหน่ายต่อไปครับ 
 

นางสาวน้ าฝน    จันทนป     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ตามท่ีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง       
ได้ประชุมจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  ในการประชุมครั งท่ี  3/ ๒๕๖4       
เมื่อวันท่ี  13  กันยายน  ๒๕๖4  ประกอบกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองได้มีมติ
เห็นชอบร่างแผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ในการประชุมครั งท่ี  5/๒๕๖4  เมื่อวันท่ี  
20  กันยายน  ๒๕๖4  แล้ว  นั น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5  เมื่อวันท่ี  9  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4  เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  3)     
พ.ศ.  2561  ข้อ  26 
  ดังนั น  เพื่อให้การจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  เป็นไปตาม
ขั นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ ข้างต้น  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงานแล้ว   
ให้แจ้งสภาท้องถิ่นเพื่อทราบด้วย  จึงเห็นควรเสนอแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  เพื่อรับทราบค่ะ   
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
    กระผมขอนัดประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2/2564  ครั งท่ี  3  ในวันจันทร์ท่ี              
27  กันยายน  2564  เวลา  09.30  น.  ณ  โรงจอดรถองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  เพื่อพิจารณา
ญัตติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  และพิจารณาญัตติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564  ต่อไปครับ 
    

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนองท่านใดจะสอบถามหรือจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี
กระผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุม  และขอปิดการประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา  ๑4.3๐  น. 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
     (นางสาวน  าฝน   จันทนป) 
               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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(ลงช่ือ)          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายจิรวิชญ์    ป้องชารี) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 
 คณะกรรมการสามัญ ฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.หัวหนอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี           
2/๒๕๖4  ครั งท่ี  2  เมื่อวันท่ี  21  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4  เวลา  09.3๐  น. แล้ว  และรับรองว่า
ถูกต้องตามการด าเนินการประชุม ดังกล่าว 
 
 
 

(ลงช่ือ)           กรรมการสามัญตรวจรายงานฯ 
     (นายประชัน    สมีแจ้ง) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ท่ี  ๕ 
 
 
 

(ลงช่ือ)                  เลขากรรมการสามัญตรวจรายงานฯ
  (นางนภาภรณ์    สิงห์รัมย์) 

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ท่ี  ๑ 
 
 
 

(ลงช่ือ)        ประธานกรรมการสามัญตรวจรายงานฯ
  (นายอุดมศักดิ์    มาซา) 

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ท่ี  2 
 
 สภา อบต.หัวหนอง  ได้รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.หัวหนอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2/๒๕๖4  
ครั งท่ี  2  แล้ว  เมื่อวันท่ี  27  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

(ลงช่ือ)        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
     (นายสมเกียรติ    หมื่นแก้ว) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 


