
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3/๒๕๖4  คร้ังที่  3   

วันศุกร์ท่ี  27  สิงหาคม  ๒๕๖4  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  โรงจอดรถองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 

…………………………………… 
 

ผู้มาประชุม 
 

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  
๕ นายอุดมศักดิ์     มาซา สมาชิกสภา อบต. ๒ อุดมศักดิ์     มาซา  
6 นายส ามาลี       หาวัน สมาชิกสภา อบต. ๔ ส ามาลี       หาวัน  
7 นายประชัน       สมีแจ้ง สมาชิกสภา อบต. ๕ ประชัน       สมีแจ้ง  
8 นายสมหวัง       ตากไธสง สมาชิกสภา อบต. ๖ สมหวัง       ตากไธสง  
9 นายสมบัติ        ราชบุญมี สมาชิกสภา อบต. ๖ สมบัติ        ราชบุญมี  

10 นายจิรวิชญ์       ป้องชารี เลขานุการสภา อบต. - จิรวิชญ์       ป้องชารี  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
  

ล าดับ 
ท่ี 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

หมู่ที ่
 

หมายเหตุ 

1 นายสุรสิทธิ์       กสิวัฒนา สมาชิกสภา อบต. 5 - 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ 
ท่ี 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

1 นายสมทรรศน์      หมื่นแก้ว นายก อบต.หัวหนอง สมทรรศน์      หมื่นแก้ว  
2 นายบญุเลิศ         หมื่นแก้ว รองนายก อบต.หัวหนอง บุญเลิศ          หมื่นแก้ว  
3 นางกนิษฐา          เจือจุน รองนายก อบต.หัวหนอง กนิษฐา          เจือจุน  
4 นายตุ๊                 ปรึกษา เลขานุการนายก อบต.ฯ ตุ๊                 ปรึกษา  
5 นางสาวกานดา      เพียวงษ์ ผู้อ านวยการกองคลัง กานดา          เพียวงษ์  
6 นายธราธิป           สุริยหงษ์ ผู้อ านวยการกองช่าง ธราธิป          สุริยหงษ์  
7 นางสาวน  าฝน       จันทนป นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ น  าฝน           จันทนป  
8 นางสาวชนิษา       หอมทอง เจ้าหน้าท่ีช่วยงานแผน ฯ ชนิษา           หอมทอง  
9 นางเพ็ญศรี           มาซา แพทย์ประจ าต าบล ฯ เพ็ญศรี          มาซา  

10 นายอุดม             มาศรี อสม. หมู่ท่ี  2 อุดม             มาศรี  
11 นายกิตติศักดิ์       เล่ห์กล นักวิชาการศึกษา ฯ กิตติศักดิ์        เล่ห์กล  
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ล าดับ 
ท่ี 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

12 นางชญานุศภัฒน์   สีดาค า นักทรัพยากรบุคคล ฯ ชญานุศภัฒน์   สีดาค า  
13 นายสัญญา          เทียงค า วิศวกรโยธา ฯ สัญญา          เทียงค า  
14 นายธวัชชัย          สีทน ผช.จนท.ธุรการกองช่าง ธวัชชัย           สีทน  
15 นายช่วย              ยุระสี ประชาคม  หมู่ท่ี  4 ช่วย              ยุระสี  
16 นายพินิจ            สันตชิต นักวิชาการเกษตร ฯ พินิจ             สันตชิต  
17 นายสุชาติ           หวานเสร็จ นักพัฒนาชุมชน ฯ สุชาติ            หวานเสร็จ  
18 นางธนพร           พูลทวี เจ้าพนักงานธุรการ ฯ ธนพร            พูลทวี  
19 นายนฤมิต          เหรียญเหง่า เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ นฤมิต            เหรียญเหง่า  
20 นางสาวเพชรประกาย   บุษดี เจ้าหน้าท่ีช่วยงานบุคคล เพชรประกาย   บุษดี  
21 นางสาววิภาณี       จ าปาแขม เจ้าพนักงานธุรการ ฯ วิภาณี            จ าปาแขม  
22 นางสาวศิริรัตน์      ลุนจันทร์ เจ้าหน้าท่ีช่วยงานกองช่าง ศิริรัตน์           ลุนจันทร์  

 
เร่ิมการประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 

ฝ่ายเลขานุ การได้ตรวจสอบว่าครบองค์ประชุม   ตามนั ยข้อ   25   ของระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๒)      
พ.ศ. ๒๕๕๔  ปรากฏว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง    
เปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
ขอสวัสดีท่านคณะผู้บริหาร , ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล , ท่านแพทย์ประจ า

ต าบลหัวหนอง , ท่าน อสม. หมู่ท่ี  2 , ท่านประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  4 , ท่านแพทย์ประจ าต าบลหัวหนอง ,  
ท่านปลัด , ท่านรองปลัด , หัวหน้าส านักปลัด , ผู้อ านวยการกองคลัง , ผู้อ านวยการกองช่าง  และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3/๒๕๖4  
ครั งท่ี  3  วันศุกร์ท่ี  27  สิงหาคม  ๒๕๖4  โดยมีรายละเอียดการประชุม  ดังนี  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  ๑.๑  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองได้ด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น              
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)  ฉบับแก้ไข  ครั งท่ี  2  เพื่อแก้ไขโครงการ/กิจกรรมส าหรับแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชนในพื นท่ีต าบลหัวหนอง  ตามนัยข้อ  21  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย      
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  3)     
พ.ศ. 2561  และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองได้ประกาศใช้แผน ฯ  เมื่อวันท่ี  19  สิงหาคม  
๒๕๖4  โดยมีรายละเอียด  ดังนี  

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565)  แบบ  ผ. 02/1 (บัญชีโครงการท่ีเกินศักยภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  หน้าท่ี  179  ล าดับท่ี  5 

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนงิ ว  หมู่ ท่ี  2  ต าบลหัวหนอง  

อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  งบประมาณ  1,365,000.-บาท 
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  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ด าเนินการก่อสร้างถนน คศล. บ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  ๒       
ถนนกว้าง  ๘ เมตร  ผิวจราจรกว้าง  ๕  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  ระยะทาง  ๖๐๐  เมตร  หรือมีพื นท่ี      
ไม่น้อยกว่า  ๓,๐๐๐  ตารางเมตร  ลงหินลูกรังไหล่ทาง  ๒  ข้าง ๆ ละ  ๐.๕๐  เมตร  หนาเฉล่ีย  ๐.๑๕  เมตร 
หรือตามสภาพภูมิประเทศ  ลงท่อ คสล.  ๓  จุด  (จุดท่ี  ๑  ลงท่อ  คสล.  ๐.๔๐  เมตร  ๖  ท่อ  พร้อมยาแนว 
จุดท่ี  ๒  ลงท่อ  คสล.  ๐.๔๐  เมตร  ๗  ท่อ  พร้อมยาแนว  จุดท่ี  ๓  ลงท่อ คสล.  ๐.๔๐  เมตร  ๗  ท่อ 
พร้อมยาแนว 
  ตามโครงการ ฯ ข้างต้น  แบบ ผ.02/1  เป็นแบบบัญชีโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ส าหรับขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นเพื่อมาด าเนินการในเขตพื นท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ทั งนี   ประชาชนในพื นท่ีต าบลหัวหนองได้ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อน
ในการเดินทางไปมาจากการใช้ถนน ฯ ข้างต้นในการสัญจร  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  จึงได้ 
ด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ดังนี  
  ข้อความเดิม 
  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  แบบ  ผ. 02/1 (บัญชีโครงการที่เกิน
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)  หน้าที่  179  ล าดับที่  5    

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนงิ ว  หมู่ ท่ี  2  ต าบลหัวหนอง  

อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  งบประมาณ  1,365,000.-บาท 
  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ด าเนินการก่อสร้างถนน คศล. บ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  ๒       
ถนนกว้าง  ๘ เมตร  ผิวจราจรกว้าง  ๕  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  ระยะทาง  ๖๐๐  เมตร  หรือมีพื นท่ี      
ไม่น้อยกว่า  ๓,๐๐๐  ตารางเมตร  ลงหินลูกรังไหล่ทาง  ๒  ข้าง ๆ ละ  ๐.๕๐  เมตร  หนาเฉล่ีย  ๐.๑๕  เมตร 
หรือตามสภาพภูมิประเทศ  ลงท่อ คสล.  ๓  จุด  (จุดท่ี  ๑  ลงท่อ  คสล.  ๐.๔๐  เมตร  ๖  ท่อ  พร้อมยาแนว 
จุดท่ี  ๒  ลงท่อ  คสล.  ๐.๔๐  เมตร  ๗  ท่อ  พร้อมยาแนว  จุดท่ี  ๓  ลงท่อ คสล.  ๐.๔๐  เมตร  ๗  ท่อ 
พร้อมยาแนว          
  แก้ไขเป็น 

ข้อความใหม่ 
  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ฉบับแก้ไข  คร้ังที่  2  แบบ  ผ. 02         
(บัญชีโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง)  หน้าที่  2  ล าดับที่  1    

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนงิ ว  หมู่ ท่ี  2  ต าบลหัวหนอง  

อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  งบประมาณ  1,365,000.-บาท 
  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ด าเนินการก่อสร้างถนน คศล. บ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  ๒       
ถนนกว้าง  ๘ เมตร  ผิวจราจรกว้าง  ๕  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  ระยะทาง  ๖๐๐  เมตร  หรือมีพื นท่ี      
ไม่น้อยกว่า  ๓,๐๐๐  ตารางเมตร  ลงหินลูกรังไหล่ทาง  ๒  ข้าง ๆ ละ  ๐.๕๐  เมตร  หนาเฉล่ีย  ๐.๑๕  เมตร 
หรือตามสภาพภูมิประเทศ  ลงท่อ คสล.  ๓  จุด  (จุดท่ี  ๑  ลงท่อ  คสล.  ๐.๔๐  เมตร  ๖  ท่อ  พร้อมยาแนว 
จุดท่ี  ๒  ลงท่อ  คสล.  ๐.๔๐  เมตร  ๗  ท่อ  พร้อมยาแนว  จุดท่ี  ๓  ลงท่อ คสล.  ๐.๔๐  เมตร  ๗  ท่อ 
พร้อมยาแนว 

 

ที่ประชุม -  รับทราบ 

 

  1.2  ด้วยมีประกาศจากโรงพยาบาลบ้านไผ่  ขอเชิญประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งได้แก่     
กลุ่มผู้สูงอายุ  60  ปีขึ นไป , กลุ่ม  7   โรคเรื อรัง  และกลุ่มหญิงตั งครรภ์  12  สัปดาห์ขึ นไป  รับบริการ    
ฉีดวัคซีนโควิด – 19  แบบ  WALK IN  ในวันท่ี  27 – 28  สิงหาคม  2564  เวลา  08.00 – 15.30  น.  
ณ  หอประชุมอเนกประสงค์ประชาเมืองไผ่  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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ที่ประชุม -  รับทราบ 

  1.3  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองได้ด าเนินการปรับปรุงโรงปุ๋ยเพื่อเป็นอาคาร
อเนกประสงค์ (ศูนย์พักคอย) ผู้ป่วยโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)  ขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่า
ขณะนี ได้ด าเนินการแล้วเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  อยู่ระหว่างการรอพิธีการเปิดอาคารเพื่อใช้งานต่อไปครับ 
 

ที่ประชุม -  รับทราบ 

       
ระเบียบวาระที่  ๒  ญัตติรับรองรายงานการประชุมครั งท่ีผ่านมา 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  สืบเนื่องจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองสมัยสามัญ  สมัยท่ี  3/๒๕๖4  
ครั งท่ี  2  เมื่อวันท่ี  18  สิงหาคม  ๒๕๖4 

เอกสารส าเนารายงานการประชุมฝ่ายเลขาฯได้จัดส่งใหท่้านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ไปศึกษา
ล่วงหน้าแล้ว  ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมด้วยว่ามีรายละเอียดในหน้าใดท่ีต้องการแก้ไขหรือไม่ 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต. ฯ ท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารหรือไม่  ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติ         
ท่ีประชุม 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ฯ ท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุม ฯ ข้างต้นและตาม   
ท่ีท่านสมาชิกฯ ขอแก้ไข  โปรดยกมือขึ น   
 

ที่ประชุม     มติที่ประชุม  -   รับรอง  จ านวน  9  เสียง ,  ไม่ให้การรับรอง  -   เสียง , งดออกเสียง      -   
เสียง , ไม่มา  1  คน 

 
ระเบียบวาระที่  ๓ ญัตติท่ีค้างพิจารณา   
    

3.๑  ญัตติพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2565  (วาระที่  2  ข้ันแปรญัตติ) 

 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  เชิญท่านปลัด อบต.หัวหนองแจ้งระเบียบ ฯ ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
 

นายจิรวิชญ์    ป้องชารี       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  (เลขานุการสภา ฯ) 
  ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น           
พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ข้อ  ๕๐  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั นตาม   
ร่างเดิม  และตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม  พร้อมทั งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น
รายงานนั นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติ
ของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั นเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการ    
แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตติเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการ
สงวนค าแปรญัตติด้วย  และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ี
ช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือ
ชี แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั น 

ข้อ  51  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง  ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะท่ีมี
การแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั น  เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 
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ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ  หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว  

ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปล่ียนแปลงมตินั นอีก 

ข้อ  ๕๙  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย หรือ
การขอลดจ านวนเงินท่ีขออนุญาตจ่าย  และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
  ค าแปรญัตติให้ เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายใน
ระยะเวลาท่ีสภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ  ๔๕  วรรคสาม  และข้อ  ๔๙  วรรคหนึ่ง 
  ข้อ  ๖๐  ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ นใหม่  หรือเพิ่มเติมรายจ่าย  หรือเปล่ียนแปลง   
ความประสงค์ของจ านวนเงินท่ีขออนุมัติจ่าย  เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น  หรือค าแปรญัตติ
นั นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
  ข้อ  ๖๑  ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี    

(๑)  ดอกเบี ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
  (๒)  รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามกฎหมาย 
  ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่  ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็น
ผู้วินิจฉัยชี ขาด 
 

จึงน าเรียนเสนอต่อสภา ฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  สืบเนื่องจากการประชุมสภา อบต.หัวหนอง  เมื่อวันจันทร์ ท่ี  ๑6  สิงหาคม  ๒๕๖4           
ท่ีประชุมสภา อบต.หัวหนองได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5  ด้วยมติจ านวน  8  เสียงเป็นเอกฉันท์ไปแล้วนั น  ประกอบกับท่ีประชุมสภาองค์การบริหาร        
ส่วนต าบลหัวหนองได้ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  3  ท่าน  และเลขานุการสภา 
อบต.หัวหนอง  ได้ด าเนินการจัดประชุมเพื่อ เลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  และเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติแล้วเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  (การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  ครั งท่ี           
๑/๒๕๖4  วันท่ี  ๑6  สิงหาคม  ๒๕๖4  เวลา  ๑๓.3๐  น.)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ  ๑๐๙  พร้อมทั งได้มีการก าหนดให้สมาชิกสภา อบต.    
หัวหนอง/ผู้บริหารท้องถิ่น  สามารถเสนอค าขอแปรญัตติได้จ านวน  ๔  วัน  คือ  ระหว่างวันอังคารท่ี  17  
สิงหาคม  ๒๕64  วันพุธท่ี  18  สิงหาคม  2564  วันพฤหัสบดีท่ี  19  สิงหาคม  2564  และวันศุกร์ท่ี  
20  สิงหาคม  2564  จ านวนไม่น้อยกว่า  32  ช่ัวโมง  ในวันและเวลาราชการ (เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.)  
ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  โดยเขียนแบบค าเสนอขอแปรญัตติตามแบบฟอร์ม            
ท่ีก าหนดให้เสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติพร้อมมีผู้รับรอง  จ านวน  ๒  ท่าน  (กรณีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเสนอขอแปรญัตติ)  และในส่วนของฝ่ายบริหารไม่ต้องมีผู้รับรอง  ซึ่งตามวันและเวลาในการรับค า    
แปรญัตติข้างต้น  ได้มีคณะกรรมการแปรญัตติมาปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  และรอรับเสนอค าขอแปรญัตติจากสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง  และ    
ฝ่ายบริหาร   
  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ได้แจ้งบันทึกข้อความ  ท่ี  ขก  89801 (สภา)/พิเศษ      
ลงวันท่ี  23  สิงหาคม  2564  เรื่อง  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  แจ้งรายงานว่าไม่มีผู้ใดยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ  
และท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  ในการประชุมเมื่อวันท่ี  23  สิงหาคม  ๒๕๖4  มีมติด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์  (จ านวน  3  เสียง)  ให้คงร่างเดิมแห่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  โดยตั งงบประมาณรายรับไว้  จ านวน  
30,0๐๐,๐๐๐.-บาท  และตั งงบประมาณรายจ่ายไว้  จ านวน  30,0๐๐,๐๐๐.-บาท 
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นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  บัดนี ได้ครบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมง  ในการเสนอค าแปรญัตติหลังจาก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  แล้ว  ล าดับต่อไป  ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  นายสมหวัง  ตากไธสง  รายงานผลการพิจารณาแปรญัตติและ
ตรวจร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ต่อคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  เชิญครับ 
 

นายสมหวัง   ตากไธสง     ประธานกรรมการแปรญัตติ 
  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ข้าพเจ้า  นายสมหวัง  ตากไธสง  
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในนามของคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  ขอรายงานผลการพิจารณา       
แปรญัตติและตรวจร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ดังนี  

ตามมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3/2564   
ครั งท่ี  1  เมื่อวันท่ี  16  สิงหาคม  2564  มีมติเห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  จ านวน      
4  วัน  โดยเริ่มด าเนินการรับค าแปรญัตติ  ตั งแต่วันท่ี  17  สิงหาคม  2564  เวลา 08.30 น.  ถึงวันท่ี    
20  สิงหาคม  2564  เวลา  16.30 น.  และคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ได้ก าหนดวันนัดประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ เพื่อพิจารณาค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  ในวันจันทร์ท่ี  23  สิงหาคม  2564  เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวหนอง  ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้แจ้งให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองทราบล่วงหน้า
ไปแล้วนั น 

คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  ได้มาประชุมพร้อมกัน  ในวันจันทร์ท่ี  23  สิงหาคม  2564  
เวลา  09.30  น.  เพื่อพิจารณาค าแปรญัตติและตรวจ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ได้มีมติรับหลักการไปแล้วในการประชุม
สภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี 3/2564  ครั งท่ี  1  เมื่อวันท่ี  16  สิงหาคม  2564  ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมายื่นค า
เสนอขอแปรญัตติแต่อย่างใด  และการจัดท า (ราง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจ าปงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕65  ไดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน    
ทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕63  และหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทยทุกประการ 
  บัดนี คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  ได้ด าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ทั งนี คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  ได้พิจารณาโดยรอบคอบแล้ว  ท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมีมติด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  (จ านวน  3  เสียง)  ให้คงร่างเดิมแห่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  โดยตั งงบประมาณรายรับไว้
จ านวน  30,0๐๐,๐๐๐.-บาท  และตั งงบประมาณรายจ่ายไว้  จ านวน  30,0๐๐,๐๐๐.-บาท   

 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนองท่านใดจะสอบถามหรือหารือในท่ีประชุมอีกหรือไม่  เมื่อไม่มี
สมาชิกสภา อบต.หัวหนองท่านใดจะเสนอแนะแล้ว  ดังนั นก่อนการด าเนินการพิจารณาในวาระท่ี  ๓  ขั นให้
ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  ต่อไป  ท่ีประชุมจะหยุดพักการประชุมก่อนหรือไม่   
  เมื่อท่ีประชุมเสนอไม่ให้มีการหยุดพักการประชุม  ดังนั นขอด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระท่ี  3  ในหัวข้อท่ี  3.2  ต่อไป 
 

ที่ประชุม  -  รับทราบ 
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 3.2  ญัตติพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2565  (วาระที่  3  ข้ันให้ความเห็นชอบ) 

 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  เชิญท่านปลัด อบต.หัวหนองชี แจงระเบียบ ฯ ให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายจิรวิชญ์    ป้องชารี       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  (เลขานุการสภา ฯ) 
  ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น           
พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ข้อ  ๕๒  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร  ในการพิจารณาวาระนี ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่น      
ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  หรือไม่ 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  สภา ฯ จะมีการอภิปรายหรือไม่  (ไม่มี)  เมื่อไม่มีกระผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวหนอง   

มีสมาชิกสภา อบต. ฯ ท่านใด  เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  
โปรดยกมือ   
 

มติที่ประชุม   -   เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  
จ านวน  9  เสียง , ไม่เห็นชอบ  -   เสียง , งดออกเสียง  -  เสียง , ไม่มา  1  คน 

 

นายจิรวิชญ์    ป้องชารี       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  (เลขานุการสภา ฯ) 
  ขออนุญาตชี แจงระเบียบ ฯ ให้ท่ีประชุมได้รับทราบเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7)  พ.ศ. 2562 
  มาตรา  87   

วรรคสาม  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้ว  ให้เสนอนายอ าเภอเพื่อขออนุมัติ  และให้
นายอ าเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 

วรรคสี่  ถ้านายอ าเภอไม่อนุมัติต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เพื่อพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัตินั นใหม่  หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วนายอ าเภอพิจารณาไม่แล้วเสร็จ 
ให้ถือว่านายอ าเภออนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าว   

ที่ประชุม -  รับทราบ 

 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  กระผมในนามตัวแทนฝ่ายสภา อบต.หัวหนองขอให้ฝ่ายเลขา ฯ จัดท าหนังสือขออนุมัติ       
(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ต่อนายอ าเภอบ้านไผ่  และเมื่อท่าน
นายอ าเภอได้อนุมัติ (ร่าง) ข้อบัญญัติ ฯ แล้ว  ขอให้ท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ อบต.หัวหนอง    
ใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด  และใช้งบประมาณในการด าเนินการกิจกรรม /
โครงการเพื่อการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านภายในต าบลหัวหนอง  และใช้งบประมาณตามความจ าเป็น
เหมาะสม  เพื่อให้เกิดให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนต าบลหัวหนองให้มากท่ีสุด 
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ระเบียบวาระที่  ๔  ญัตติท่ีเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
 

๔.1 ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  กระผมขอน าเรียนต่อท่ีประชุมสภา ฯ ดังนี   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  ข้อ  38  ญัตติทั งหลายต้องท าเป็น
หนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าห้าวันและมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
อย่างน้อยสองคน  แต่หากสภาท้องถิ่นนั นมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเหลืออยู่น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองหนึ่งคน  เว้นแต่ตามกฎหมายหรือระเบียบนี ก าหนดวิธีการเสนอญัตติไว้เป็นอย่างอื่น 
  การเสนอญัตติในครั งนี ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองได้ยื่นเสนอญัตติในวันท่ี  
23  สิงหาคม  2564  ซึ่งถือว่าไม่ครบ  5  วัน  ตามระเบียบ ฯ ข้างต้น  เพราะการเสนอญัตติก่อนวันประชุม
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าห้าวันไม่ให้นับรวมวันท่ีประชุมด้วย  แต่การประชุมในครั งนี เป็นเรื่องเร่งด่ วนและ
ประธานสภา ฯ  ได้พิจารณาญัตติแล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาหนึ่งวันท่ีจ ากัดนี   พร้อมทั งได้แจ้งหนังสือเชิญ
ประชุมไปยังสมาชิกสภา อบต.ฯ  ในวันท่ี  23  สิงหาคม  2564  เพื่ อท่ีจะด าเนินการประชุมในวันท่ี         
27  สิงหาคม  2564  (ไม่น้อยกว่า  3  คน)  ให้แล้วเสร็จทันตามก าหนดสมัยประชุมนี ครับ  เชิญเลขา ฯ 
ชี แจงระเบียบ  กฎหมาย  ในญัตตินี  

 

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 

 

นายสมทรรศน์    หม่ืนแก้ว    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 

ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เร่ือง  พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4     

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

เรียน  ท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ทุกท่าน 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
  ประกอบญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
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หลักการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕63  ข้อ  27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ท่ีท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
  ด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้น าท้องท่ีและท้องถิ่น  
ความว่าราษฎรทั ง  6  หมู่บ้านได้รับความเดือดร้อน  เรื่อง  เส้นทางสัญจรไปมา  เนื่องจากเรื่องนี เป็นเรื่อง
จ าเป็นเร่งด่วน  ผู้บริหาร ฯ  จึงได้ส่ังการให้กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ด าเนินการส ารวจ  
ออกแบบและจัดท าประมาณการราคาโครงการงานโครงสร้างพื นฐาน พร้อมทั งตรวจส อบโครงการ                
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  รวมทั งฉบับแก้ไข  เพิ่มเติม  เปล่ียนแปลง  เพื่อขออนุมัติ     
โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง       
ในการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  จ านวน  13  โครงการ  งบประมาณ  จ านวน  
2,350,000.-บาท  ดังนี  

1.  รายการโอนงบประมาณ  
1.1  โอนลด 
 -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการักษาความสงบภายใน/              

งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/โครงการจัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  6  ตัน  
6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  6,000  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  170  กิโลวัตต์  
จ านวน  2,500,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  2,500,000.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   310,300.-
บาท  งบประมาณหลังโอน  2,189,700.-บาท 
  1.2  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

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

1.  โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  สายจากบ้านหัวหนอง  
หมู่ที่ 1  ไปทางบ้านหนองทุ่ม  สถานที่ด าเนินการ  บ้านหัวหนอง  หมู่ที่  1  ต าบลหัวหนอง  อ าเภอ     
บ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  จ านวน  310,300.-บาท  

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
1.  ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ  ผิวจราจรกว้าง  3.50  เมตร 

ระยะทาง  1,210.00  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร  หรือตามสภาพภูมิประเทศ  คิดเป็นปริมาณหินคลุก
ปรับเกล่ียเรียบไม่น้อยกว่า  423.50  ลูกบาศก์เมตร  

2.  งานติดตั 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  6  ล าดับท่ี  2 
 
 
 
 
 
 



-10- 
 
2.  รายการโอนงบประมาณ  
2.1  โอนลด 

  -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการักษาความสงบภายใน/              
งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/โครงการจัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  6  ตัน 
  6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  6,000  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  170  กิโลวัตต์  
จ านวน  2,500,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  2,189,700.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   124,800.-
บาท  งบประมาณหลังโอน  2,064,900.-บาท 
  2.2  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

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

2.  โครงการลงท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนง้ิว  หมู่ที่  2  จากสามแยกซอย  2  ถึงเขตชลประทาน  สถานที่ด าเนินการ 
บ้านโนนง้ิว  หมู่ที่  2  ต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  จ านวน  124,800.-บาท 

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
1.  งานลงท่อระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.40  เมตร       

พร้อมยาแนวรอยต่อ  จ านวน  82  ท่อน   
2.  งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน  2  บ่อ 
3.  งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาปิดตะแกรงเหล็ก  จ านวน  1  บ่อ   
4.  งานก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้างเฉล่ีย  0.90  เมตร  ระยะทาง  

51.00  เมตร  หรือมีพื นท่ีผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า  45.90  ตารางเมตร  
5.  งานรื อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  ขนาดกว้าง  0.90  เมตร  ระยะทาง  54.00  

เมตร  หรือมีพื นท่ีผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า  48.60  ตารางเมตร   
6.  งานเปล่ียนฝาบ่อพักจากแบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแบบฝาปิดตะแกรงเหล็ก  

จ านวน  1  บ่อ  
7.  งานติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ  จ านวน  1  ชุด          
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537         

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา  67 (1)   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  3  แบบ ผ. 02  

หน้าท่ี  21  ล าดับท่ี  4 
 

3.  รายการโอนงบประมาณ  
3.1  โอนลด 
 -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการักษาความสงบภายใน/              

งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/โครงการจัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  6  ตัน  
6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  6,000  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  170  กิโลวัตต์  
จ านวน  2,500,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  2,064,900.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   133,400.-
บาท  งบประมาณหลังโอน  1,931,500.-บาท 
  3.2  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

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



-11- 
 

3.  โครงการลงท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ภายในบ้านโนนง้ิว  หมู่ที่  2  ช่วงหน้าบ้านนายประทีป  วารีอากาศ  ถึงบ้านนางสาวสุกัญญา 
ป้องสา  สถานที่ด าเนินการ  บ้านโนนง้ิว  หมู่ที่  2  ต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  
จ านวน  133,400.-บาท    

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
1.  งานลงท่อระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.20   เมตร      

พร้อมยาแนวรอยต่อ  จ านวน  140  ท่อน 
2.  งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาปิดตะแกรงเหล็ก  จ านวน  12  บ่อ   
3.  งานก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังท่อระบายน  า  หนา  0.10  เมตร  พื นท่ีผิว

คอนกรีตไม่น้อยกว่า  109.52  ตารางเมตร (ตามผังบริเวณท่ีก าหนด)   
4.  งานติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ  จ านวน  1  ชุด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537         

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา  67 (1)   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  แบบ ผ. 02  หน้าท่ี  122  

ล าดับท่ี  14 
 

4.  รายการโอนงบประมาณ  
4.1  โอนลด 

  -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการักษาความสงบภายใน/              
งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/โครงการจัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  6  ตัน  
6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  6,000  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  170  กิโลวัตต์  
จ านวน  2,500,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  1,931,500.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   74,700.-บาท  
งบประมาณหลังโอน  1,856,800.-บาท 
  4.2  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

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

4.  โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  ภายในบ้านโนนง้ิว 
หมู่ที่   2  สายรอบอ่างเก็บน้ าหนองนาวัว  (ช่วงจากหน้ าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติถึงแยก          
ศาลาประชาคมบ้านโนนง้ิว หมู่ที่  2)  สถานที่ด าเนินการ  บ้านโนนง้ิว  หมู่ที่  2  ต าบลหัวหนอง  อ าเภอ     
บ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  จ านวน  74,700.-บาท 

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
1.  งานปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ  ผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร 

ระยะทาง  340.00  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร  หรือตามสภาพภูมิประเทศ  คิดเป็นปริมาณหินคลุก   
ปรับเกล่ียเรียบไม่น้อยกว่า  102.00  ลูกบาศก์เมตร   

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

-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  แบบ ผ. 02  หน้าท่ี  117  
ล าดับท่ี  2 
 
 
 
 



-12- 
 

5.  รายการโอนงบประมาณ  
5.1  โอนลด 

  -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการักษาความสงบภายใน/              
งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/โครงการจัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  6  ตัน  
6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  6,000  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  170  กิโลวัตต์  
จ านวน  2,500,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  1,856,800.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   395,900.-
บาท  งบประมาณหลังโอน  1,460,900.-บาท 
  5.2  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

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

5.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนง้ิว  หมู่ที่  2  ถนนมิตรภาพ    
สายเก่า  สถานที่ด าเนินการ  บ้านโนนง้ิว  หมู่ที่  2  ต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  
จ านวน  395,900.-บาท  

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
1.  งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

ระยะทาง  127.00  เมตร  หรือมีพื นท่ีผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า  635.00  ตารางเมตร  พร้อมลงไหล่ทาง    
ดินถมปรับเกล่ียเรียบทั งสองข้าง  กว้างเฉล่ียข้างละ  0.50  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร  หรือตามสภาพ
ภูมิประเทศ  คิดเป็นปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า  19.05  ลูกบาศก์เมตร   

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

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา  67 (1)   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ .ศ. 2561 - 2565)  ฉบับแก้ไข  ครั ง ท่ี   2              

แบบ ผ. 02  หน้าท่ี  2  ล าดับท่ี  1 
 

6.  รายการโอนงบประมาณ  
6.1  โอนลด 

  -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการักษาความสงบภายใน/              
งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/โครงการจัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  6  ตัน  
6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  6,000  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  170  กิโลวัตต์  
จ านวน  2,500,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  1,460,900.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   167,800.-
บาท  งบประมาณหลังโอน  1,293,100.-บาท 
  6.2  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

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

6.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในบ้านหนองนาวัว  หมู่ที่   3        
ซอยบ้านนายคนึง  พาที  สถานที่ด าเนินการ  บ้านหนองนาวัว  หมู่ที่  3  ต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น  จ านวน  167,800.-บาท  

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
1.  งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

ระยะทาง  70.00  เมตร  หรือมีพื นท่ีผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า  280.00  ตารางเมตร  พร้อมลงไหล่ทางดินถม
ปรับเกล่ียเรียบทั งสองข้าง  กว้างเฉล่ียข้างละ  0.20  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร  หรือตามสภาพ         
ภูมิประเทศ  คิดเป็นปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า  4.20  ลูกบาศก์เมตร 
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2.  งานติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ  จ านวน  1  ชุด      
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537         

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา  67 (1)   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  6        

แบบ ผ. 02  หน้าท่ี  2  ล าดับท่ี  1 
 

7.  รายการโอนงบประมาณ  
7.1  โอนลด 
 -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการักษาความสงบภายใน/              

งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/โครงการจัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  6  ตัน  
6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  6,000  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  170  กิโลวัตต์  
จ านวน  2,500,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  1,293,100.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   156,100.-
บาท  งบประมาณหลังโอน  1,137,000.-บาท 
  7.2  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

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

7.  โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  สายรอบอ่างเก็บน้ า
หนองนาวัวด้านทิศตะวันออก (ช่วงคันคูอ่างเก็บน้ าหนองนาวัว)   สถานที่ด าเนินการ  บ้านหนองนาวัว    
หมู่ที่  3  ต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  จ านวน  156,100.-บาท  

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
1.  งานปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ  ผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร 

ระยะทาง  710.00  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร  หรือตามสภาพภูมิประเทศ  คิดเป็นปริมาณหินคลุก   
ปรับเกล่ียเรียบไม่น้อยกว่า  213.00  ลูกบาศก์เมตร    

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

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา  67 (1)   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  แบบ ผ. 02  หน้าท่ี  117  

ล าดับท่ี  2 

8.  รายการโอนงบประมาณ  
8.1  โอนลด 

  -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการักษาความสงบภายใน/              
งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/โครงการจัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  6  ตัน  
6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  6,000  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  170  กิโลวัตต์  
จ านวน  2,500,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  1,137,000.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   350,900.-
บาท  งบประมาณหลังโอน  786,100.-บาท 
  8.2  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

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

8.  โครงการลงท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ภายในบ้านโนนข่า  หมู่ที่  4  ช่วงบริเวณหน้าบ้านนายส ามาลี  หาวัน  ไปทางถนนแจ้งสนิท  
สถานที่ด าเนินการ  บ้านโนนข่า  หมู่ที่  4  ต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  จ านวน  
350,900.-บาท 
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-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
1.  งานลงท่อระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.40  เมตร       

พร้อมยาแนวรอยต่อ  จ านวน  213  ท่อน   
2.  งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน  9  บ่อ 
3.  งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบฝาปิดตะแกรงเหล็ก  จ านวน  2  บ่อ  
4  งานก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้างเฉล่ีย  0.90  เมตร  ระยะทาง  

209.70  เมตร  หรือมีพื นท่ีผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า  188.73  ตารางเมตร    
5.  งานติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537         

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา  67 (1)   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  2  แบบ ผ. 02  

หน้าท่ี  25  ล าดับท่ี  1 
 

9.  รายการโอนงบประมาณ  
9.1  โอนลด 
-  แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการักษาความสงบภายใน/              

งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/โครงการจัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  6  ตัน  
6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  6,000  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่ า  170  กิโลวัตต์  
จ านวน  2,500,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  786,100.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   168,500.-บาท  
งบประมาณหลังโอน  617,600.-บาท 
  9.2  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

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

9.  โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  สายจากบ้าน      
หนองร้านหญ้า  หมู่ที่  5  ถึงบ้านหนองนางขวัญ  สถานที่ด าเนินการ  บ้านหนองร้านหญ้า  หมู่ที่  5 
ต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  จ านวน  168,500.-บาท  

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
1.  ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ  ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร 

ระยะทาง  575.00  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร  หรือตามสภาพภูมิประเทศ  คิดเป็นปริมาณหินคลุก   
ปรับเกล่ียเรียบไม่น้อยกว่า  230.00  ลูกบาศก์เมตร        

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

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา  67 (1)   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  2  แบบ ผ. 02  

หน้าท่ี  29  ล าดับท่ี  5 
 

10.  รายการโอนงบประมาณ  
10.1  โอนลด 
-  แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการักษาความสงบภายใน/              

งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/โครงการจัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  6  ตัน  
6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  6,000  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  170  กิโลวัตต์  
จ านวน  2,500,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  617,600.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   131,900.-บาท  
งบประมาณหลังโอน  485,700.-บาท 
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  10.2  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 
-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน/งบลงทุน/ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  
10.  โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  บ้านหนองร้านหญ้า 

หมู่ที่  5  สายวัดตาผ้าขาว (วัดศรีประยูรพรหม)  ไปวัดป่าบ้านเก้ิง (วัดปทุมธรรมวราราม)  สถานที่
ด าเนินการ  บ้านหนองร้านหญ้า  หมู่ที่  5  ต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  จ านวน  
131,900.-บาท  

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
1.  ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ  ผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร 

ระยะทาง  600.00  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร  หรือตามสภาพภูมิประเทศ   คิดเป็นปริมาณหินคลุก
ปรับเกล่ียเรียบไม่น้อยกว่า  180.00  ลูกบาศก์เมตร          

2.  งานติดตั 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  12  ล าดับท่ี  12 
 

11.  รายการโอนงบประมาณ  
11.1  โอนลด  
-  แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการักษาความสงบภายใน/              

งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/โครงการจัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  6  ตัน  
6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  6,000  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  170  กิโลวัตต์  
จ านวน  2,500,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  485,700.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   159,700.-บาท  
งบประมาณหลังโอน  326,000.-บาท 
  11.2  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

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

11.  โครงการลงท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ภายในบ้านโนนไผ่  หมู่ที่ 6  จากทางเลี่ยงเมืองไปทางส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น  เขต 2  (ต่อจากโครงการเดิม)  สถานที่ด าเนินการ  บ้านโนนไผ่  หมู่ที่  6  ต าบลหัวหนอง 
อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  จ านวน  159,700.-บาท  

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
1.  งานลงท่อระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.40  เมตร      

พร้อมยาแนวรอยต่อ  จ านวน  99  ท่อน   
2.  งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน  5  บ่อ 
3. งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบฝาปิดตะแกรงเหล็ก  จ านวน  1  บ่อ    
4.  งานก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้างเฉล่ีย  0.70  เมตร  ระยะทาง  

97.20  เมตร  หรือมีพื นท่ีผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า  68.04  ตารางเมตร   
5.  งานติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
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-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537         
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา  67 (1) 

-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  แบบ ผ. 02  หน้าท่ี  149    
ล าดับท่ี  19 
 

12.  รายการโอนงบประมาณ  
12.1  โอนลด 
-  แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการักษาความสงบภายใน/              

งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/โครงการจัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  6  ตัน  
6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  6,000  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  170  กิโลวัตต์  
จ านวน  2,500,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  326,000.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   148,900.-บาท  
งบประมาณหลังโอน  177,100.-บาท 
  12.2  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

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

12.  โครงการลงท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ภายในบ้านโนนไผ่  หมู่ที่  6  ช่วงบริเวณหน้าตาลเงินรีสอร์ท  สถานที่ด าเนินการ  บ้านโนนไผ่ 
หมู่ที่  6  ต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  จ านวน  148,900.-บาท 

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
1.  งานลงท่อระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.30  เมตร       

พร้อมยาแนวรอยต่อ  จ านวน  100  ท่อน   
2.  งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน  5  บ่อ 
3. งานก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้างเฉล่ีย  0.90  เมตร  ระยะทาง  98.50  

เมตร  หรือมีพื นท่ีผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า  88.65  ตารางเมตร   
4.  งานลงท่อระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงสามแยกไปหลังโกลบ้อล  ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง  0.30  เมตร  พร้อมยาแนวรอยต่อ  จ านวน  17  ท่อน   
5.  งานติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ  จ านวน  1  ชุด        
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537         

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา  67 (1)   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  แบบ ผ. 02  หน้าท่ี  150   

ล าดับท่ี  21 
 

13.  รายการโอนงบประมาณ  
13.1  โอนลด  
-  แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการักษาความสงบภายใน/              

งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/โครงการจัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  6  ตัน  
6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  6,000  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  170  กิโลวัตต์  
จ านวน  2,500,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  177,100.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   27,100.-บาท  
งบประมาณหลังโอน  150,000.-บาท 
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  13.2  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 
-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน/งบลงทุน/ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
13.  โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  ภายในบ้านโนนไผ่ 

หมู่ที่  6  ซอยบ้านนายเดช  โสภาจิตร  สถานที่ด าเนินการ  บ้านโนนไผ่  หมู่ที่  6  ต าบลหัวหนอง     
อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  จ านวน  27,100.-บาท 

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
1.  ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ  ผิวจราจรกว้าง  2.50  เมตร 

ระยะทาง  148.00  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร  หรือตามสภาพภูมิประเทศ  คิดเป็นปริมาณหินคลุก  
ปรับเกล่ียเรียบไม่น้อยกว่า  37.00  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  18 
 

รวม  13  รายการ  จ านวน  2,350,000.-บาท  (-สองล้านสามแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน-) 
 

  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 
 

                              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 
 

นายสมหวัง   ตากไธสง    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ที่  6 
  กระผมขอสอบถามท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองว่าการพิจารณาโครงการ
เพื่อโอนงบประมาณของแต่ละหมู่บ้านท่ีท่านผู้บริหารจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหมู่บ้านจ านวนไม่เท่ากัน  
เพื่อท่ีจะได้ไม่ให้มีข้อครหาว่าท่านบริหารงบประมาณเป็นไปแบบสองมาตรฐานขอให้ผู้บริหาร ฯ ชี แจงต่อ       
ท่ีประชุมด้วยครับ 
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นายสมทรรศน์    หม่ืนแก้ว      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  การโอนงบประมาณในครั งนี กระผมได้พิจารณาโอนงบประมาณจากแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการักษาความสงบภายใน/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง/โครงการจัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า  6,000  ซีซี  งบประมาณ  จ านวน  2,500,000.-บาท  เพราะใกล้จะสิ นปีงบประมาณแล้วและ
งบประมาณยังเข้าไม่ครบจึงไม่สามารถจัดซื อรถบรรทุกน  าได้   
  การบริหารงบประมาณได้ด าเนินการจัดสรรตามสภาพพื นท่ีของแต่ละหมู่บ้าน  เช่น  บ้าน    
โนนงิ ว  หมู่  2  กระผมได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผู้ท่ีใช้ถนนเส้นนี ในการสัญจรไปมา  จึงได้เล็งเห็นถึง
ปัญหาการสัญจรของถนนมิตรภาพสายเก่า  และได้ด าเนินการส่ังการให้กองช่างจัดท าประมาณการโครงการ
ก่อสร้างถนนเพื่อให้ถนนสุดสายและสิ นสุดเขตของ อบต.หัวหนอง , บ้านหัวหนอง  หมู่ท่ี  1  ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในครั งนี   จ านวน  300,100.-บาท  เพราะในปีนี หมู่ท่ี  1  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก     
กรมส่งเสริม ฯ และจากท่าน ส.ส.บัลลังก์  อรรณนพพร  รวม  2  โครงการแล้ว , บ้านหนองร้านหญ้า  หมู่ท่ี  
5  ก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม ฯ แล้วเช่นกัน  กระผมขอน าเรียนว่ากระผมได้จัดสรรและ
บริหารงบประมาณโดยความเท่าเทียมกันตามสภาพพื นท่ีของแต่ละหมู่บ้านและพิจารณาตามความจ าเป็น
เร่งด่วน  ทั งนี ได้มีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ และในปี   2564  นี ได้รับการ
จัดสรรจ านวน  12  โครงการ  แยกเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ  จ านวน  8  โครงการ  
และโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  จ านวน  4  โครงการ  ครับ 
 

นายสมหวัง   ตากไธสง    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ที่  6 
      กระผมได้แจ้งให้ท่านผู้บริหาร ฯ ได้ชี แจงในท่ีประชุมเพื่อความกระจ่างจะได้ไม่เป็นท่ีแคลงใจ
ต่อท่านสมาชิกสภา ฯ แต่ละหมู่บ้านครับ 
 

นายสัญญา   เทียงค า    วิศวกรโยธาช านาญการ 
  การด าเนินโครงการ ฯ โอนงบประมาณของบ้านหัวหนอง  หมู่ท่ี  1  ในครั งนี ยังไม่สุดเขต   
แต่ได้มีการตั งงบประมาณไว้ใน (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565    
แล้ว  การด าเนินโครงการเพื่อโอนงบประมาณ ฯ  จึงได้จัดสรรงบประมาณตามท่ีท่านนายก อบต.หัวหนอง     
ได้เสนอครับ 
 

นายประชัน   สมีแจ้ง    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ที่  5 
  การจัดสรรงบประมาณของบ้านหนองร้านหญ้า  หมู่ท่ี  5  ในครั งนี ได้รับการจัดสรรน้อยกว่า
หมู่บ้านอื่น ๆ แต่กระผมก็เห็นชอบตามท่ีท่านผู้บริหาร ฯ ได้เสนอครับ 
 

นายจิรวิชญ์   ป้องชารี    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  การโอนงบประมาณเพื่อมาด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในครั งนี      
ได้พิจารณาตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  มาตรา  67  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าท่ีต้องท าในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล  ดังต่อไปนี  
  (1)  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทั งทางน  าและทางบก 
  (4)  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

  ดังนั นให้เป็นอ านาจของสภา ฯ  ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาต่อไปครับ 
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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   

1.  รายการโอนงบประมาณ  
1.1  โอนลด 
 -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการักษาความสงบภายใน/งบ

ลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/โครงการจัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  6  ตัน  
6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  6,000  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  170  กิโลวัตต์  
จ านวน  2,500,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  2,500,000.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   310,300.-
บาท  งบประมาณหลังโอน  2,189,700.-บาท 
  1.2  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

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

1.  โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  สายจากบ้านหัวหนอง  
หมู่ที่ 1  ไปทางบ้านหนองทุ่ม  สถานที่ด าเนินการ  บ้านหัวหนอง  หมู่ที่  1  ต าบลหัวหนอง  อ าเภอ     
บ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  จ านวน  310,300.-บาท  

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
1.  ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ  ผิวจราจรกว้าง  3.50  เมตร 

ระยะทาง  1,210.00  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร  หรือตามสภาพภูมิประเทศ  คิดเป็นปริมาณหินคลุก
ปรับเกล่ียเรียบไม่น้อยกว่า  423.50  ลูกบาศก์เมตร 

2.  งานติดตั 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  6  ล าดับท่ี  2 
 

ที่ประชุม      มติที่ประชุม  - อนุมัติ  จ านวน  9  เสียง ,  ไม่อนุมัติ  -   เสียง , งดออกเสียง   -   เสียง ,       
ไม่มา  1  คน 

 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ฯ ท่านใดท่ี  อนุมัติ  ให้โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 
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2.  รายการโอนงบประมาณ  
2.1  โอนลด 
 -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการักษาความสงบภายใน/              

งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/โครงการจัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  6  ตัน  
6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  6,000  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  170  กิโลวัตต์  
จ านวน  2,500,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  2,189,700.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   124,800.-
บาท  งบประมาณหลังโอน  2,064,900.-บาท 
  2.2  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

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

2.  โครงการลงท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนง้ิว  หมู่ที่  2  จากสามแยกซอย  2  ถึงเขตชลประทาน  สถานที่ด าเนินการ 
บ้านโนนง้ิว  หมู่ที่  2  ต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  จ านวน  124,800.-บาท 

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
1.  งานลงท่อระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.40  เมตร       

พร้อมยาแนวรอยต่อ  จ านวน  82  ท่อน   
2.  งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน  2  บ่อ 
3.  งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาปิดตะแกรงเหล็ก  จ านวน  1  บ่อ   
4.  งานก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้างเฉล่ีย  0.90  เมตร  ระยะทาง  

51.00  เมตร  หรือมีพื นท่ีผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า  45.90  ตารางเมตร  
5.  งานรื อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  ขนาดกว้าง  0.90  เมตร  ระยะทาง  54.00  

เมตร  หรือมีพื นท่ีผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า  48.60  ตารางเมตร   
6.  งานเปล่ียนฝาบ่อพักจากแบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแบบฝาปิดตะแกรงเหล็ก  

จ านวน  1  บ่อ  
7.  งานติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ  จ านวน  1  ชุด          
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537         

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา  67 (1)   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  3  แบบ ผ. 02  

หน้าท่ี  21  ล าดับท่ี  4 
 

ที่ประชุม      มติที่ประชุม  - อนุมัติ  จ านวน  9  เสียง ,  ไม่อนุมัติ  -   เสียง , งดออกเสียง   -   เสียง ,       
ไม่มา  1  คน 

 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ฯ ท่านใดท่ี  อนุมัติ  ให้โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 



-21- 
 

3.  รายการโอนงบประมาณ  
3.1  โอนลด 
 -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการักษาความสงบภายใน/              

งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/โครงการจัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  6  ตัน  
6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  6,000  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  170  กิโลวัตต์  
จ านวน  2,500,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  2,064,900.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   133,400.-
บาท  งบประมาณหลังโอน  1,931,500.-บาท 
  3.2  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

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

3.  โครงการลงท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ภายในบ้านโนนง้ิว  หมู่ที่  2  ช่วงหน้าบ้านนายประทีป  วารีอากาศ  ถึงบ้านนางสาวสุกัญญา
ป้องสา  สถานที่ด าเนินการ  บ้านโนนง้ิว  หมู่ที่  2  ต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  
จ านวน  133,400.-บาท    

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
1.  งานลงท่อระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง  0.20  เมตร      

พร้อมยาแนวรอยต่อ  จ านวน  140  ท่อน   
2.  งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาปิดตะแกรงเหล็ก  จ านวน  12  บ่อ   
3.  งานก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังท่อระบายน  า  หนา  0.10  เมตร  พื นท่ีผิว

คอนกรีตไม่น้อยกว่า  109.52  ตารางเมตร (ตามผังบริเวณท่ีก าหนด)   
4.  งานติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ  จ านวน  1  ชุด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537         

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา  67 (1)   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  แบบ ผ. 02  หน้าท่ี  122  

ล าดับท่ี  14 
 

ที่ประชุม      มติที่ประชุม  - อนุมัติ  จ านวน  9  เสียง ,  ไม่อนุมัติ  -   เสียง , งดออกเสียง   -   เสียง ,       
ไม่มา  1  คน 

 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ฯ ท่านใดท่ี  อนุมัติ  ให้โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564   

4.  รายการโอนงบประมาณ  
4.1  โอนลด 
 -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการักษาความสงบภายใน/              

งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/โครงการจัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  6  ตัน  
6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  6,000  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  170  กิโลวัตต์  
จ านวน  2,500,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  1,931,500.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   74,700.-บาท  
งบประมาณหลังโอน  1,856,800.-บาท 
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  4.2  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 
-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน/งบลงทุน/ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
4.  โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  ภายในบ้านโนนง้ิว 

หมู่ที่   2  สายรอบอ่างเก็บน้ าหนองนาวัว  (ช่วงจากหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติถึงแยก          
ศาลาประชาคมบ้านโนนง้ิว หมู่ที่  2)  สถานที่ด าเนินการ  บ้านโนนง้ิว  หมู่ที่  2  ต าบลหัวหนอง  อ าเภอ     
บ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  จ านวน  74,700.-บาท 

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
1.  งานปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ  ผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร 

ระยะทาง  340.00  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร  หรือตามสภาพภูมิประเทศ  คิดเป็นปริมาณหินคลุก   
ปรับเกล่ียเรียบไม่น้อยกว่า  102.00  ลูกบาศก์เมตร   

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

-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  แบบ ผ. 02  หน้าท่ี  117  
ล าดับท่ี  2 

 

ที่ประชุม      มติที่ประชุม  - อนุมัติ  จ านวน  9  เสียง ,  ไม่อนุมัติ  -   เสียง , งดออกเสียง   -   เสียง ,       
ไม่มา  1  คน 

 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ฯ ท่านใดท่ี  อนุมัติ  ให้โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564   

5.  รายการโอนงบประมาณ  
5.1  โอนลด 
 -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการักษาความสงบภายใน/              

งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/โครงการจัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  6  ตัน  
6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  6,000  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  170  กิโลวัตต์  
จ านวน  2,500,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  1,856,800.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   395,900.-
บาท  งบประมาณหลังโอน  1,460,900.-บาท 
  5.2  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

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

5.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนง้ิว  หมู่ที่  2  ถนนมิตรภาพ    
สายเก่า  สถานที่ด าเนินการ  บ้านโนนง้ิว  หมู่ที่  2  ต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  
จ านวน  395,900.-บาท 

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
1.  งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

ระยะทาง  127.00  เมตร  หรือมีพื นท่ีผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า  635.00  ตารางเมตร  พร้อมลงไหล่ทาง    
ดินถมปรับเกล่ียเรียบทั งสองข้าง  กว้างเฉล่ียข้างละ  0.50  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร  หรือตามสภาพ
ภูมิประเทศ  คิดเป็นปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า  19.05  ลูกบาศก์เมตร 
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2.  งานติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537         

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา  67 (1)   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ .ศ. 2561 - 2565)  ฉบับแก้ไข  ครั ง ท่ี   2              

แบบ ผ. 02  หน้าท่ี  2  ล าดับท่ี  1 

 

ที่ประชุม      มติที่ประชุม  - อนุมัติ  จ านวน  9  เสียง ,  ไม่อนุมัติ  -   เสียง , งดออกเสียง   -   เสียง ,       
ไม่มา  1  คน 

 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ฯ ท่านใดท่ี  อนุมัติ  ให้โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 

6.  รายการโอนงบประมาณ  
6.1  โอนลด 
 -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการักษาความสงบภายใน/              

งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/โครงการจัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  6  ตัน  
6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  6,000  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  170  กิโลวัตต์  
จ านวน  2,500,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  1,460,900.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   167,800.-
บาท  งบประมาณหลังโอน  1,293,100.-บาท 
  6.2  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

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

6.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในบ้านหนองนาวัว  หมู่ที่   3        
ซอยบ้านนายคนึง  พาที  สถานที่ด าเนินการ  บ้านหนองนาวัว  หมู่ที่  3  ต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น  จ านวน  167,800.-บาท  

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
1.  งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

ระยะทาง  70.00  เมตร  หรือมีพื นท่ีผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า  280.00  ตารางเมตร  พร้อมลงไหล่ทางดินถม
ปรับเกล่ียเรียบทั งสองข้าง  กว้างเฉล่ียข้างละ  0.20  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร  หรือตามสภาพ         
ภูมิประเทศ  คิดเป็นปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า  4.20  ลูกบาศก์เมตร   

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

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา  67 (1)   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  6        

แบบ ผ. 02  หน้าท่ี  2  ล าดับท่ี  1 
 

ที่ประชุม      มติที่ประชุม  - อนุมัติ  จ านวน  9  เสียง ,  ไม่อนุมัติ  -   เสียง , งดออกเสียง   -   เสียง ,       
ไม่มา  1  คน 
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นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ฯ ท่านใดท่ี  อนุมัติ  ให้โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564   

7.  รายการโอนงบประมาณ  
7.1  โอนลด 
 -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการักษาความสงบภายใน/              

งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/โครงการจัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  6  ตัน  
6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  6,000  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  170  กิโลวัตต์  
จ านวน  2,500,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  1,293,100.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   156,100.-
บาท  งบประมาณหลังโอน  1,137,000.-บาท 
  7.2  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

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

7.  โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  สายรอบอ่างเก็บน้ า
หนองนาวัวด้านทิศตะวันออก (ช่วงคันคูอ่างเก็บน้ าหนองนาวัว)   สถานที่ด าเนินการ  บ้านหนองนาวัว    
หมู่ที่  3  ต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  จ านวน  156,100.-บาท  

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
1.  งานปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ  ผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร 

ระยะทาง  710.00  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร  หรือตามสภาพภูมิประเทศ  คิดเป็นปริมาณหินคลุก   
ปรับเกล่ียเรียบไม่น้อยกว่า  213.00  ลูกบาศก์เมตร    

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

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา  67 (1)   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  แบบ ผ. 02  หน้าท่ี  117  

ล าดับท่ี  2 
 

ที่ประชุม      มติที่ประชุม  - อนุมัติ  จ านวน  9  เสียง ,  ไม่อนุมัติ  -   เสียง , งดออกเสียง   -   เสียง ,       
ไม่มา  1  คน 

 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ฯ ท่านใดท่ี  อนุมัติ  ให้โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564   

8.  รายการโอนงบประมาณ  
8.1  โอนลด 
 -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการักษาความสงบภายใน/              

งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/โครงการจัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  6  ตัน  
6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  6,000  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  170  กิโลวัตต์  
จ านวน  2,500,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  1,137,000.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   350,900.-
บาท  งบประมาณหลังโอน  786,100.-บาท 
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  8.2  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 
-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน/งบลงทุน/ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
8.  โครงการลงท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ภายในบ้านโนนข่า  หมู่ที่  4  ช่วงบริเวณหน้าบ้านนายส ามาลี  หาวัน  ไปทางถนนแจ้งสนิท  
สถานที่ด าเนินการ  บ้านโนนข่า  หมู่ที่  4  ต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  จ านวน  
350,900.-บาท  

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
1.  งานลงท่อระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.40  เมตร       

พร้อมยาแนวรอยต่อ  จ านวน  213  ท่อน   
2.  งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน  9  บ่อ 
3.  งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบฝาปิดตะแกรงเหล็ก  จ านวน  2  บ่อ  
4  งานก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้างเฉล่ีย  0.90  เมตร  ระยะทาง  

209.70  เมตร  หรือมีพื นท่ีผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า  188.73  ตารางเมตร    
5.  งานติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537         

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา  67 (1)   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  2  แบบ ผ. 02  

หน้าท่ี  25  ล าดับท่ี  1 
 

ที่ประชุม      มติที่ประชุม  - อนุมัติ  จ านวน  9  เสียง ,  ไม่อนุมัติ  -   เสียง , งดออกเสียง   -   เสียง ,       
ไม่มา  1  คน 

 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ฯ ท่านใดท่ี  อนุมัติ  ให้โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564   

9.  รายการโอนงบประมาณ  
9.1  โอนลด  
-  แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการักษาความสงบภายใน/              

งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/โครงการจัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  6  ตัน  
6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  6,000  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  170  กิโลวัตต์  
จ านวน  2,500,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  786,100.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   168,500.-บาท  
งบประมาณหลังโอน  617,600.-บาท 
  9.2  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

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

9.  โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  สายจากบ้าน      
หนองร้านหญ้า  หมู่ที่  5  ถึงบ้านหนองนางขวัญ  สถานที่ด าเนินการ  บ้านหนองร้านหญ้า  หมู่ที่  5 
ต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  จ านวน  168,500.-บาท 
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-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
1.  ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ  ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร 

ระยะทาง  575.00  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร  หรือตามสภาพภูมิประเทศ  คิดเป็นปริมาณหินคลุก   
ปรับเกล่ียเรียบไม่น้อยกว่า  230.00  ลูกบาศก์เมตร        

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

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา  67 (1)   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  2  แบบ ผ. 02  

หน้าท่ี  29  ล าดับท่ี  5 
 

ที่ประชุม      มติที่ประชุม  - อนุมัติ  จ านวน  9  เสียง ,  ไม่อนุมัติ  -   เสียง , งดออกเสียง   -   เสียง ,       
ไม่มา  1  คน 

 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ฯ ท่านใดท่ี  อนุมัติ  ให้โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564   

10.  รายการโอนงบประมาณ  
10.1  โอนลด  
-  แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการักษาความสงบภายใน/              

งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/โครงการจัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  6  ตัน  
6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  6,000  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  170  กิโลวัตต์  
จ านวน  2,500,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  617,600.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   131,900.-บาท  
งบประมาณหลังโอน  485,700.-บาท 
  10.2  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

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

10.  โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  บ้านหนองร้านหญ้า 
หมู่ที่  5  สายวัดตาผ้าขาว (วัดศรีประยูรพรหม)  ไปวัดป่าบ้านเก้ิง (วัดปทุมธรรมวราราม)  สถานที่
ด าเนินการ  บ้านหนองร้านหญ้า  หมู่ที่  5  ต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  จ านวน  
131,900.-บาท  

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
1.  ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ  ผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร 

ระยะทาง  600.00  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร  หรือตามสภาพภูมิประเทศ   คิดเป็นปริมาณหินคลุก
ปรับเกล่ียเรียบไม่น้อยกว่า  180.00  ลูกบาศก์เมตร          

2.  งานติดตั 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  12  ล าดับท่ี  12 
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ที่ประชุม      มติที่ประชุม  - อนุมัติ  จ านวน  9  เสียง ,  ไม่อนุมัติ  -   เสียง , งดออกเสียง   -   เสียง ,       

ไม่มา  1  คน 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ฯ ท่านใดท่ี  อนุมัติ  ให้โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 

11.  รายการโอนงบประมาณ  
11.1  โอนลด  
-  แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการักษาความสงบภายใน/              

งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/โครงการจัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  6  ตัน  
6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  6,000  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  170  กิโลวัตต์  
จ านวน  2,500,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  485,700.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   159,700.-บาท  
งบประมาณหลังโอน  326,000.-บาท 
  11.2  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

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

11.  โครงการลงท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ภายในบ้านโนนไผ่  หมู่ที่ 6  จากทางเลี่ยงเมืองไปทางส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น  เขต 2  (ต่อจากโครงการเดิม)  สถานที่ด าเนินการ  บ้านโนนไผ่  หมู่ที่  6  ต าบลหัวหนอง 
อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  จ านวน  159,700.-บาท  

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
1.  งานลงท่อระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.40  เมตร      

พร้อมยาแนวรอยต่อ  จ านวน  99  ท่อน   
2.  งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน  5  บ่อ 
3. งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบฝาปิดตะแกรงเหล็ก  จ านวน  1  บ่อ    
4.  งานก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้างเฉล่ีย  0.70  เมตร  ระยะทาง  

97.20  เมตร  หรือมีพื นท่ีผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า  68.04  ตารางเมตร   
5.  งานติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537         

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา  67 (1)   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  แบบ ผ. 02  หน้าท่ี  149    

ล าดับท่ี  19 
 

ที่ประชุม      มติที่ประชุม  - อนุมัติ  จ านวน  9  เสียง ,  ไม่อนุมัติ  -   เสียง , งดออกเสียง   -   เสียง ,       
ไม่มา  1  คน 

 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ฯ ท่านใดท่ี  อนุมัติ  ให้โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 
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12.  รายการโอนงบประมาณ  
12.1  โอนลด  
-  แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการักษาความสงบภายใน/              

งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/โครงการจัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  6  ตัน  
6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  6,000  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  170  กิโลวัตต์  
จ านวน  2,500,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  326,000.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   148,900.-บาท  
งบประมาณหลังโอน  177,100.-บาท 
  12.2  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

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

12.  โครงการลงท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ภายในบ้านโนนไผ่  หมู่ที่  6  ช่วงบริเวณหน้าตาลเงินรีสอร์ท  สถานที่ด าเนินการ  บ้านโนนไผ่ 
หมู่ที่  6  ต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  จ านวน  148,900.-บาท 

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
1.  งานลงท่อระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.30  เมตร       

พร้อมยาแนวรอยต่อ  จ านวน  100  ท่อน   
2.  งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน  5  บ่อ 
3. งานก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้างเฉล่ีย  0.90  เมตร  ระยะทาง  98.50  

เมตร  หรือมีพื นท่ีผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า  88.65  ตารางเมตร   
4.  งานลงท่อระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงสามแยกไปหลังโกลบ้อล  ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง  0.30  เมตร  พร้อมยาแนวรอยต่อ  จ านวน  17  ท่อน   
5.  งานติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ  จ านวน  1  ชุด        
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537         

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา  67 (1)   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  แบบ ผ. 02  หน้าท่ี  150   

ล าดับท่ี  21 
 

ที่ประชุม      มติที่ประชุม  - อนุมัติ  จ านวน  9  เสียง ,  ไม่อนุมัติ  -   เสียง , งดออกเสียง   -   เสียง ,       
ไม่มา  1  คน 

 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ฯ ท่านใดท่ี  อนุมัติ  ให้โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564   

13.  รายการโอนงบประมาณ  
13.1  โอนลด  
-  แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการักษาความสงบภายใน/              

งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/โครงการจัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  6  ตัน  
6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  6,000  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  170  กิโลวัตต์  
จ านวน  2,500,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  177,100.-บาท  ขออนุมัติโอนครั งนี   27,100.-บาท  
งบประมาณหลังโอน  150,000.-บาท 
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  13.2  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 
-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน/งบลงทุน/ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
13.  โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  ภายในบ้านโนนไผ่ 

หมู่ที่  6  ซอยบ้านนายเดช  โสภาจิตร  สถานที่ด าเนินการ  บ้านโนนไผ่  หมู่ที่  6  ต าบลหัวหนอง     
อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  จ านวน  27,100.-บาท 

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
1.  ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ  ผิวจราจรกว้าง  2.50  เมตร 

ระยะทาง  148.00  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร  หรือตามสภาพภูมิประเทศ  คิดเป็นปริมาณหินคลุก  
ปรับเกล่ียเรียบไม่น้อยกว่า  37.00  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  18  
 

ที่ประชุม      มติที่ประชุม  - อนุมัติ  จ านวน  9  เสียง ,  ไม่อนุมัติ  -   เสียง , งดออกเสียง   -   เสียง ,       
ไม่มา  1  คน 

 
ระเบียบวาระที่  ๕ ญัตติอื่น ๆ 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะสอบถามหรือหารือในเรื่องอื่น ๆ หรือไม่  เชิญครับ 
 

นายจิรวิชญ์    ป้องชารี       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  กระผมขออนุญาตขี แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท0808.1/ว 502  ลงวันท่ี  
8  กุมภาพันธ์  2554  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้มีการท้วงติงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินไม่เกิดความคุ้มค่าหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั น  เช่น  อาคารท่ีพักอาศัย  อาคาร
อเนกประสงค์  เป็นต้น  หรือบางแห่งมีการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินไม่เต็มพื นท่ี  มีการใช้ประโยชน์เพียง
บางส่วนและมีจ านวนการใช้ประโยชน์น้อยครั ง  ดังนั น  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  และมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนไปใน
แนวทางเดียวกัน  กระทรวงมหาดไทยจึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  ดังนี  
  1.  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบทรัพย์สินท่ีอยู่ในครอบครองว่าทรัพย์สินใดท่ียัง
ใช้ประโยชน์หรือยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มท่ี  เพื่อจัดท าทะเบียนควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินนั นและ          
ให้น ามาใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  อย่าปล่อยให้รกร้าง    
ว่างเปล่า  และควรจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินให้สอดคล้องกับกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  หรือกรณีอื่น ๆ  เช่น  การจัดการแข่งขันกีฬา  การจัดงาน
ประเพณีต่าง ๆ  เป็นต้น  ทั งนี จะต้องจัดให้มีการบ ารุงดูแลรักษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  หากช ารุด
เสียหายให้ท าการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมท่ีสามารถใช้งานได้ 
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  กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเดิม  หาก
พิจารณาเห็นว่าจะท าให้ได้ประโยชน์มากขึ น  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น  แล้วเสนอเพื่อให้สภา
ท้องถิ่นทราบ 
 

นายสมทรรศน์    หม่ืนแก้ว      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซึ่งเป็น

สถานการณ์ร้ายแรง  และกระทรวงมหาดไทยได้ส่ังการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการป้องกัน  
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค  ประกอบกับศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรค   
ติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ได้ด าเนินการประชุม      
ครั งท่ี  1/2564  เมื่อวันท่ี  22  กรกฎาคม  2564  ท่ีประชุมได้มีมติจ านวน  45  เสียงเป็นเอกฉันท์  ให้ใช้
สถานท่ีด าเนินการกักกันส าหรับกลุ่มเส่ียง  และผู้ท่ีเดินทางมาจากพื นท่ีควบคุมสูงสุด  จ านวน  2  แห่ง  ได้แก่  
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอ่างเก็บน  าหนองนาวัว  ใช้ส าหรับ  Local  Quarantine  และอาคาร
เอนกประสงค์หลังเก่า (โรงปุ๋ย)  ใช้ส าหรับเป็นศูนย์พักคอย  Community  Isolation  กระผมจึงได้ด าเนินการ
ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์จากโรงปุ๋ยมาเป็นอาคารเอนกประสงค์ (ศูนย์พักคอย) ครับ 

ศูนย์พักคอย ฯ  จะเปิดใช้ในสัปดาห์หน้า  โดยได้เรียนประสานท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น (นายสุเทพ  มณีโชติ)  มาเป็นประธานในพิธีเปิด  และจะน าเรียนท่านสมาชิกสภา ฯ มาร่วมต้อนรับ
ด้วยครับ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม -  รับทราบ 

 

นายสมทรรศน์    หม่ืนแก้ว      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  กระผมได้มอบหมายให้ท่านปลัด ฯ เป็นผู้ด าเนินการในการติดตามประสานเพื่อน าคู่มือ
รถบรรทุกน  าจากกรมการขนส่ง  เพื่อท่ีจะได้ซ่อมแซมบ ารุงเพื่อน ารถมาใช้งานในพื นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
หัวหนองต่อไป 
 

นายประชัน   สมีแจ้ง    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ที่  5 
  การลงหินคลุกถนนกระผมขอเสนอให้มีการปรับเกลดเพื่อเกล่ียหินให้มีความเรียบด้วยครับ 
 

นายสมทรรศน์    หม่ืนแก้ว      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  กระผมขอมอบหมายให้วิศวกรโยธา ฯ ควบคุมและก าชับผู้รับจ้างให้ปรับเกลดถนนถนน      
หินคลุกตามท่ีท่านประชัน ฯ  เสนอด้วยครับ 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนองท่านใดจะสอบถามหรือจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี
กระผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุม  และขอปิดการประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา  ๑2.๐๐  น. 
 

 
(ลงช่ือ)                             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

     (นางสาวน  าฝน   จันทนป) 
               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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(ลงช่ือ)         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายจิรวิชญ์    ป้องชารี) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 
 คณะกรรมการสามัญ ฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.หัวหนอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี           
3/๒๕๖4  ครั งท่ี  3  เมื่อวันท่ี  27  เดือนสิงหาคม  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  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3/๒๕๖4  
ครั งท่ี  3  แล้ว  เมื่อวันท่ี  ............  เดือน  ..............................  พ.ศ.  ๒๕๖4 
 
 
 

(ลงช่ือ)        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
     (นายสมเกียรติ    หมื่นแก้ว) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 
 
 
 
 



 
 


